
ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA e pela CONTRATADA: HELEN
APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO e ALAN VALTER TAVARES, na qualidade de
Representante da Empresa

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA
 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00144
Processo: 00133-00000696/2022-55 - PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA e a empresa - LIDERSIS SISTEMAS E
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE, CNPJ Nº 11.717.421/0001-54. OBJETO: custeio
de despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Certificado Digital Tipo A1 para Pessoa Jurídica (eCNPJ) para Administração Regional de
Brazlândia. VALOR: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO 09106; Programa de Trabalho nº 04.126.8205.2557.0058; Fonte 100,
Natureza da Despesa: 339040; Modalidade: Ordinário. Data de Emissão: 06/05/2022 pela RA-
BRAZ: MARCELO GONÇALVES DA CUNHA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO
 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00117
Processo: 00134-00000508/2022-61 - Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
Administração Regional de Sobradinho e o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO DF, CNPJ Nº 14.981.648/0001-09. Objeto: custeio de despesas com a prestação de serviços de
registro ou anotação de responsabilidade técnica de profissionais arquitetos urbanistas, entre outros
regidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, relativos às atividades da Administração
Regional de Sobradinho, de acordo com a demanda. VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 09107; Gestão: 00001; Programa de Trabalho nº
04122820585170099; Fonte 100, Natureza da Despesa: 339039; Modalidade: Estimativo. Data de
Emissão: 02/05/2022. FABIANA GRAZIELLE ANDRADE FERREIRA.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00118
Processo: 00134-00000508/2022-61 - Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
Administração Regional de Sobradinho e o CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF/CREA, CNPJ Nº 00.304.725/0001-73. Objeto:
custeio de despesas com a prestação de serviços de registro ou anotação de
responsabilidade técnica de profissionais engenheiros civis, entre outros regidos pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do DF, relativos às atividades da
Administração Regional de Sobradinho, de acordo com a demanda. VALOR: R$ 500,00
(quinhentos reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 09107; Gestão: 00001;
Programa de Trabalho nº 04122820585170099; Fonte 100, Natureza da Despesa: 339039;
Modalidade: Estimativo. Data de Emissão: 02/05/2022. FABIANA GRAZIELLE
ANDRADE FERREIRA.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (GERÊNCIA DE CULTURA) ÁGUAS
CLARAS - RA-AC

No uso de sua competência que lhe confere o artigo 5º da Resolução de 01 de junho de 2019
que regulamenta o artigo 9° da Lei orgânica da Cultura a Comissão Eleitoral resolve:

Convocar assembleia do movimento cultural para que ocorra eleição no dia 18 de junho de
2022 para compor a lista tríplice para a vaga de gerente de cultura da RA-XX obedecendo às
seguintes condições impostas no artigo 9° da Lei complementar de 07 de dezembro de 2017.

O processo tem como objetivo apresentar ao Administrador Regional, a lista tríplice dos
candidatos capacitados e habilitados para o triênio ao cargo de Gerente de Cultura da
Administração do ÁGUAS CLARAS RA-XX.

1. O processo para compor a lista será dividido em três partes, todos em caráter eliminatório:
1.1. Inscrição on-line para seleção e habilitação dos candidatos, seguindo os critérios
específicos constante no artigo 9° da Lei Orgânica da Cultura;
1.2. Divulgação do processo;
1.3. Eleição presencial através do voto secreto pela comunidade de Águas Claras RA-XX.
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CANDIDATURA
2.1. O candidato deverá possuir notório saber artístico - cultural e conhecimentos técnico
administrativos, devendo comprovar no mínimo 02 anos de atuação nas áreas artísticas e
culturais, ser morador da região administrativa de ÁGUAS CLARAS.
2.2. Entende-se por candidato que tenha conhecimento e atuação em qualquer área das artes,
aquele que comprovar no mínimo 02 anos de atuação através de portfólio. Esta comprovação
deverá acompanhar release com fotos, matérias em jornais, sites e flyers devidamente
datados.
2.3. O candidato deverá apresentar um comprovante de residência em seu nome ou
declaração expedida pelo proprietário do imóvel, atestando o domicílio nesta região
administrativa.
2.4. O candidato deve ter conhecimentos técnicos-administrativos com experiência
comprovada na área de administração pública ou privada compatível ao cargo de gerente de
cultura.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para os candidatos se iniciarão a partir do dia 15 de maio de 2022 às 00h e
se encerram no dia 29 de maio de 2022 às 23h59min para os candidatos.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Poderão votar maiores de 16 anos, devidamente habilitados neste processo;

4.2. O candidato que possuir C.E.A.C habilitado, dispensa o envio de portfólio artístico-
cultural;
4.3. De acordo com o artigo 13 da Resolução de junho de 2019, o escolhido poderá atender
caso necessário, outra pasta como esporte e lazer;
4.4. Os casos omissos ao regulamento serão objetos de análise e decisão por parte da
comissão;
4.5. A simples inscrição do candidato, já valida como adesão e aceitação às regras desse
regulamento edital;
4.6. O recurso para os candidatos impugnados atenderá os seguintes dias: do dia 08 de junho a
09 de junho de 2022.
5. PROCESSO DE SELEÇÃO DE HABILITADOS
5.1. Os interessados em se candidatar, deverão se cadastrar entre os dias 15 de maio a 29 de
maio de 2022, pelo e-mail conselhoculturaaguasclaras@gmail.com enviando os seguintes
anexos:
5.1.1.Ficha de inscrição disponibilizado no link da bio do Instagram do
@conselhoculturaaguasclaras;
5.1.2.Fotos p/divulgação em jpg;
5.1.3.RG (PDF);
5.1.4.CPF (PDF);
5.1.5.Certificados de ensino médio (PDF);
5.1.6.Nada consta criminal, cível, federal e trabalhista;
5.1.7.Comprovantes de residência, mínimo dois anos em Águas Claras (PDF);
5.1.8.Portfólio artístico – cultural com atuação artística, mínimo de dois anos (PDF);
5.1.9.Currículo na área administrativa (PDF).
6. A Comissão Eleitoral examinará os pedidos de inscrição do dia 30 de maio a 06 de junho de
2022, devendo divulgar a lista de candidatos aptos no dia 07 de junho de 2022;
7. Havendo discordância quanto ao resultado divulgado, poderão solicitar impugnação,
apresentando recurso fundamentado, por meio do e-mail
conselhoculturaaguasclaras@gmail.com, no período de 08 de junho a 09 de junho de 2022;
8. A Comissão Eleitoral se reunirá para decidir sobre os recursos;
9. A divulgação dos recursos ocorrerá a partir das 9:00 do dia 10 de junho de 2022 por meio
de e-mail dos candidatos e fixado no mural da Administração Regional de Águas Claras, bem
como nas redes sociais do CRC e da Administração Regional de Águas Claras;
10. Não caberá novos recursos contra a lista de nomes considerados aptos pela Comissão
Eleitoral e referendado pelo pleno do CRC de Águas Claras, divulgada dia 10 de junho de
2022, data do início da campanha;
11. A Comissão Eleitoral convocará Assembleia que será realizada a de forma on-line dia 14
de junho de 2022;
12. A Comissão Eleitoral fará a abertura da Assembleia, informará a lista de candidatos aptos
a disputarem o cargo e conduzirá a plenária da Assembleia, destinando espaço de igual fala
para todos. A ordem da fala se dará via sorteio;
13. Todos os candidatos aptos terão direito a fazer uma breve exposição de seu currículo
cultural, motivos que o levaram a disputar o cargo e de suas propostas de trabalho. Após a
exposição de todos os candidatos, a Comissão Eleitoral dará as orientações sobre os
procedimentos de votação;
14. ELEIÇÃO ATRAVÉS DO VOTO SECRETO
14.1. O processo de votação se dará presencialmente no dia 18 de junho de 2022 na sede do
Conselho Regional de Águas Claras das 10h às 17h, por meio de cédula ou meio eletrônico
nas quais constarão o nome de todos os candidatos aptos ao pleito;
14.2. A Comissão Eleitoral coordenará a mesa de credenciamento e coleta de assinaturas para
a lista de presença e controle de votantes;
14.3. Participarão do processo eleitoral com direito a votar, a comunidade de Águas Claras,
munidos dos documentos abaixo:
14.3.1. Documento de identificação com foto;
14.3.2. Comprovante de residência, podendo ser: contas de água, luz, telefone, internet e
autodeclaração de residência;
14.4. O eleitor habilitado só poderá votar em 01(um) candidato;
14.5. Após o encerramento, será feita a apuração com início às 17h30, podendo aproximar-se
da mesa para fiscalização apenas candidatos, ou, em seu lugar, pessoa indicada por ele no
início da contagem;
14.6. Finalizada a apuração, os membros da comissão farão a ata circunstanciada deste
processo eleitoral;
14.7. O resultado será proclamado pela Comissão Eleitoral no dia 19 de junho de 2022, que o
manterá sob sua guarda e enviará ofício ao Conselho Regional de Cultura (CRC) e à
Administração Regional, a lista tríplice com os nomes dos candidatos mais votados, para
análise e escolha do nome na divulgação e posse do Gerente de Cultura de Águas Claras –
RA-XX no prazo de 15 dias úteis.

Brasília/DF, 06 de maio de 2022
ANDRÉ LUIS QUEIROZ ROSA

Administrador Regional de Águas Claras/DF
 

PATRÍCIA REBELO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral

 
LUCIANO PRATES

Vice- presidente da Comissão Eleitoral
 

VALÉRIA ASSUNÇÃO
Secretária da Comissão Eleitoral
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