
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do

Distrito Federal, torna público o Edital de Chamamento Público para preenchimento de

vagas destinadas ao curso de qualificação profissionais do Projeto “ECÃO BAGS

BRASIL”, objeto do processo 04012-00003328/2021-13, a seguir especificado:

1. OBJETIVO

1.1. Realizar processo seletivo para o preenchimento de 70 (setenta) vagas, destinadas

aos cursos de qualificação profissional de costura (20 vagas) e de técnicas de vendas

com noções básicas de marketing digital (50 vagas), com inscrições abertas no período

de 24/02/2022 a 05/03/2022, para as candidatas interessadas em participar do Projeto

“ECÃO BAGS BRASIL”.

1.2. Os cursos terão duração total de 112 (cento e doze) horas, sendo que o curso de

Técnicas de Vendas será realizado por meio de aulas virtuais síncronas e assíncronas

(ao vivo e gravadas), na plataforma HOTMART.

1.3. Ambos os cursos serão ministrados pela entidade FÓRUM BRASIL MULHER -

FORBS, CNPJ nº 03.064.416/0001-61, devidamente inscrita no Conselho do Trabalho,

Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF.

2. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Projeto:

a) Pessoa física, brasileira nata ou naturalizada;

b) Ter entre 16 a 29 anos;

c) Ter ensino fundamental Incompleto; e

d) Morar no Macroterrítório Nordeste (Regiões Administrativas de São Sebastião,

Paranoá, Itapoã e Varjão).

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado

de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB (www.trabalho.df.gov.br), no período de

24/02/2022 a 05/03/2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico -

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, a ser disponibilizado durante o período de inscrição.

3.2. As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade

do declarante. Portanto, se o candidato preencher algum dos campos do formulário

eletrônico com informações inverídicas, estará automaticamente eliminado do processo

seletivo.

4. DA SELEÇÃO

4.1. Primeira Etapa: Os inscritos passarão por processo de classificação e ranqueamento

baseado nos requisitos extraídos do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE PRÉ-

INSCRIÇÃO, que será gerenciado pela SETRAB.

4.2. Segunda Etapa: Após o resultado de classificação e ranqueamento, havendo empate

entre os ranqueados, haverá sorteio eletrônico, para preenchimento das vagas.

4.2.1. O sorteio será realizado eletronicamente, de acordo com os critérios

estabelecidos no Projeto “ECÃO BAGS BRASIL”, e o resultado final poderá ser

acompanhado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito

Federal (www.trabalho.df.gov.br).

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1. A relação das candidatas convocadas será divulgada no sítio eletrônico da

Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), no dia

07/03/2022.

6. DA CONVOCAÇÃO

6.1. As candidatas convocadas deverão comparecer a uma das Agências de

Atendimento ao Trabalhador, conforme ANEXO ÚNICO, entre os dias 07/03/2022 a

11/03/2022, das 08h às 17h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, para

análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2 do presente

edital, que são:

a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de

registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;

b) Cópia do histórico escolar, declaração de conclusão de Ensino Fundamental II ou

qualquer outro documento que comprove a escolaridade, desde que emitido por

instituição de ensino reconhecida pelo MEC; e

c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.

6.2. Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada na convocação

ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será

automaticamente desclassificada.

6.3. Havendo desclassificação de candidatas serão chamadas aquelas remanescentes,

usando o mesmo critério de ordem cronológica de inscrição.

7. DA CERTIFICAÇÃO

7.1. Os qualificados selecionados e que comprovem estar aptos a ingressar no curso de qualificação

profissional farão jus ao recebimento do certificado, autenticado pela entidade qualificadora e pela

Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB.

7.2. O qualificando, para fazer jus ao recebimento do certificado, deverá cumprir a carga horária

mínima de 70% da carga horária total, considerando as aulas teóricas e práticas.

Parágrafo único. Para o caso dos atestados de saúde apresentados pelo qualificando, só farão jus à

certificação aqueles que atingirem a carga horária mínima estipulada no item 7.2.

7.3. Serão critérios, ainda, alcançar a média das avaliações.

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:

8.1. A previsão de início das atividades do curso de qualificação profissional será a partir do dia

14/03/2022.

8.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de Trabalho de

Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, e amplamente divulgada no seu sítio eletrônico

(www.trabalho.df.gov.br).

9. DA JORNADA

9.1. As candidatas matriculadas realizarão o curso de de qualificação profissional de Costura às

terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com reuniões de avaliação a serem realizadas

aos sábados, das 9h às 11h.

9.2. As candidatas matriculadas realizarão o curso de qualificação profissional de Técnicas de

Vendas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados das 9h às 12h.

10. DO LOCAL DE ATIVIDADES

10.1. As atividades do curso de qualificação profissional de Costura serão desenvolvidas na Região

Administrativa de São Sebastião, em local a ser informando quando da convocação das candidatas

selecionadas.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB será responsável pela

seleção e pela divulgação do resultado, que será disponibilizado em seu sítio eletrônico

(www.trabalho.df.gov.br).

11.2. Todas as fases da seleção deverão ser acompanhadas pelas candidatas no sítio eletrônico da

SETRAB.

11.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à

Corrupção por meio do telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).

11.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional - SQP da

SETRAB, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 98279-0085.

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela SETRAB, que deverá interpretar as regras previstas

neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a

Administração Pública.

THALES MENDES FERREIRA

Secretário de Estado de Trabalho

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022

Processo: 04012-00004558/2020-19. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal –

SETRAB/DF torna público aos interessados, o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é o

Registro de Preços para eventual aquisição de computadores portáteis (Notebooks), NOVOS e EM

PRIMEIRO USO, abrangendo garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis)

meses e, eventual aquisição de dispositivos móveis portáteis - TABLET, NOVOS e EM

PRIMEIRO USO, abrangendo garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis)

meses, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB/DF, de

acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência. Item 01 homologado à

empresa: TECHNODATA COMPUTADORES LTDA-EPP-CNPJ Nº 05.312.367/0001-64, no

valor total de R$ 155.600,00 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais). O item 02 restou

Fracassado pelo cancelamento, por não ter alcançado o valor mínimo estimado na negociação com

licitante participante. O Termo de Adjudicação e Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto

Federal nº 10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e

estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 926.210.

Brasília/DF 23 de fevereiro de 2022

EUYNDHER SANTOS DE MORAIS

Pregoeiro

PÁGINA 52 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 39, QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

euyndher.morais
Destacar


