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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Equipe de Planejamento da Contratação - Concurso Público para o Cargo de Procurador do
Distrito Federal

Aviso n.º 4/2021 - PGDF/GAB/EPC-336-2020 Brasília-DF, 25 de março de 2021.

AVISO PÚBLICO PARA ACESSO AO PROJETO BÁSICO 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL

 

A  EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, ins�tuída pela Portaria PGDF  nº 336, de
24 de setembro de 2020, publicada no DODF nº 184, de 28 de setembro de 2020, e alterada pela Portaria
PGDF nº 407, de 03 de novembro de 2020, publicada no DODF nº 208, de 04 de novembro de 2020,
Processo SEI nº 00020-00032381/2020-73, torna pública a disponibilização do Projeto Básico às
ins�tuições cadastradas, aprovado após o decisão proferida em face dos pedidos de esclarecimentos e
impugnações.

1. A íntegra da decisão e o novo projeto básico serão disponibilizados às ins�tuições
cadastradas, em 25 de março de 2021, por meio de link de acesso, a ser encaminhado ao endereço
eletrônico da ins�tuição e/ou de seu representante legal informado no CPI. Sugere-se que sejam
verificadas as caixas de spam e lixo eletrônico.

2. As ins�tuições interessadas deverão apresentar suas propostas, na forma disciplinada no
projeto básico, no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar do acesso ao projeto básico.

3. Para fins de contagem do prazo estabelecido no item 2, comprovar-se-á o acesso ao
projeto básico pelo registro de disponibilização de acesso externo do SEI.

4. Publique-se no endereço eletrônico h�p://concurso.pg.df.gov.br.

 

IZABELA FROTA MELO

Coordenadora da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado eletronicamente por IZABELA FROTA MELO - Matr.0096936-2,
coordenador(a) da Equipe de Planejamento das Contratações, em 25/03/2021, às 12:43,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 58666859 código CRC= 91EF8268.
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