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O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 1.600 m² (mil e seiscentos metro quadrados), sem
considerar as áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da
área útil), localizado na Região Administrativa do Recanto das Emas/DF, conforme es-
pecificações contidas no Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 1.000 (mil) alunos,
nos turnos matutino e vespertino, com idade entre 04 e 05 anos, além dos professores, equipe
de direção e demais servidores necessários ao pleno funcionamento de uma Unidade Escolar
(processo nº 469.000352/2016).. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostas co-
merciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017, no endereço SGAN
(Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao
Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço
supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com
a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela
proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não
esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às
devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico poderá ser solicitado
por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 3.100m² (três mil e cem metro quadrados), sem considerar
as áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil),
localizado na Região Administrativa do Paranoá/DF ou Itapoã/DF, conforme especificações
contidas no Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos)
estudantes do Ensino Fundamental Séries Finais e do Ensino Médio Regular matriculado no
CEF 05 do Paranoá (processo nº 080.013205/2016). A retirada do Projeto Básico e entrega
de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017, no
endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá
ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de
2016, no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-
se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao
direito de optar pela proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o
imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o
proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto
Básico poderá ser solicitado por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no
local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 2.200 m² (dois mil e duzentos metros quadrados), sem
considerar as áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da
área útil), localizado na RA-I Região Administrativa de Brasília/DF, conforme especificações
contidas no Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 07 (sete) unidades operacionais
que compõem a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro e funcionamento
de auditório para palestras. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostas comerciais
deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017, no endereço SGAN (Av. L2
Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao
Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço
supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com
a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela
proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não
esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às
devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico poderá ser solicitado
por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 18.000m² (Dezoito mil metros quadrados, sem considerar
as áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil),
localizado na RA-I Região Administrativa de Brasília/DF, conforme especificações contidas
no Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 1.387 funcionários compõem as Uni-
dades I e II do complexo administrativo da SEDF. A retirada do Projeto Básico e entrega de
propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017, no
endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá
ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de
2016, no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-
se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao
direito de optar pela proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o
imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o
proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto
Básico poderá ser solicitado por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no
local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 500 m² (quinhentos metros quadrados), sem considerar as
áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil),
localizado na Região Administrativa de São Sebastião/DF ou Jardim Botânico/DF, conforme
especificações contidas no Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 2.500 ( dois mil
e quinhentos) estudantes nos turnos matutino e vespertino, com idade entre 04 e 05 anos,
além dos professores, equipe de direção e demais servidores necessários ao pleno fun-
cionamento de uma Unidade Escolar (processo nº 472.000387/2016). A retirada do Projeto
Básico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de
março de 2017, no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF
A proposta deverá ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184,
de 23 de junho de 2016, no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação
de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Edu-
cação reserva-se ao direito de optar pela proposta que melhor atender às suas necessidades
operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela
SEDF, deverá o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta)
dias. O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com
ou retirado no local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 500 m² (quinhentos metro quadrados), sem considerar as
áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil),
localizado na Região Administrativa de Planaltina/DF, conforme especificações contidas no
Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 521 (quinhentos e vinte e um) alunos, com
idades entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, nos turnos matutino e vespertino, que cursam a
Educação Infantil, além dos professores, equipe de direção e demais servidores necessários
ao pleno funcionamento de uma Unidade Escolar. A retirada do Projeto Básico e entrega de

propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017 no
endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá
ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de
2016, no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-
se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao
direito de optar pela proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o
imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o
proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto
Básico poderá ser solicitado por meio do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no
local.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL,
com área útil aproximadamente de 300 m² (trezentos metro quadrados), sem considerar as
áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil),
localizado na Região Administrativa de Planaltina/DF, conforme especificações contidas no
Projeto Básico, para acomodar aproximadamente 720 (setecentos e vinte) alunos, nos turnos
matutino e vespertino, que cursam os Anos Finais do Ensino Fundamental, além dos pro-
fessores, equipe de direção e demais servidores necessários ao pleno funcionamento de uma
Unidade Escolar. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostas comerciais deverão ser
feitas até as 17h00min do dia 17 de março de 2017 no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607
Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao Presidente da
Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço supracitado.
O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação
vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela proposta que
melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas
características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às devidas
modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio
do email pregão.uagseedf@gmail.com ou retirado no local.

Brasília/DF, 1º de março de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Presidente

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PÓS-RECURSOS
POSICIONAMENTO DA CPL E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da CPL informa que, após a análise dos recursos protocolados (razões e
contrarrazões), a CPL reconsiderou seu posicionamento anterior e, expostos os fatos à
presidência da CEASA/DF, a mesma decidiu por declarar habilitada somente a empresa
Central Engenharia (CNPJ 03.186.991/0001-37), restando inabilitadas as empresas TVA
Construção (CNPJ 09.366.582/0001-07) e a empresa Construtora Artec S/A (CNPJ
00.086.165/0001-28). O inteiro teor do posicionamento da CPL e da decisão da presidência
encontram-se disponíveis no site da CEASA/DF (www.ceasa.df.gov.br) na área "Licitações",
"Concorrência 09-2016 - Tanque de Retardo". A convocação para a abertura do envelope nº
02 se dará em momento oportuno, devidamente divulgado nos meios oficiais e no site da
CEASA/DF. O processo encontra-se franqueado aos licitantes, e aos interessados em geral,
nas dependências da CEASA/DF, na sala da Seção de Licitação e Contratos, no horário
comercial da instituição.

FERNANDO SATHLER
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES (CFOBM) DO QUADRO DE OFICIAIS

BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERALEDITAL Nº 007, DE 1º DE MARÇO DE 2017

O CORONEL QOBM/Comb. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CON-
CURSOS DO CBMDF, no uso de suas atribuições legais, considerando a anulação das
provas aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2017 e, ainda, a prerrogativa de alterar a bem do
interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública a de-
signação de nova data para realização das provas objetivas e discursivas e a retificação do
Edital de Concurso Público nº 001/2016, nos seguintes termos:
1 - Fica designada para realização das provas objetivas e discursivas a data de 26 de março
de 2017. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para sua realização, no turno da tarde,
de 14h00min às 19h00min (horário de Brasília/DF).
2 - Tendo em vista a alteração da data mencionada no item anterior, fica alterado o
Cronograma Previsto para a realização do certame, constante do Anexo IV do Edital de
Concurso Público nº 001/2016, passando a vigorar com as seguintes datas:

FA S E D ATA
Divulgação dos locais de prova (CCI) 20/03/2017
Realização das Provas Objetivas e Discursivas 26/03/2017
Divulgação dos gabaritos preliminares 27/03/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação dos gabaritos preliminares (art.
55 da Lei 4.949/2012 e alterações posteriores)

28/03 a
10/04/2017

Decisão dos recursos interpostos aos gabaritos preliminares 20/04/2017
Resultado preliminar das Provas Objetivas 20/04/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar das
Provas Objetivas e critérios de desempate (art. 55 da Lei 4.949/2012 e alterações
posteriores)

24/04 a
08/05/2017

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar das Provas Objetivas 12/05/2017
Resultado definitivo das Provas Objetivas 12/05/2017

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

paulo.vianna
Realce
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Resultado preliminar das Provas Discursivas 12/05/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar das
Provas Discursivas (art. 55 da Lei 4.949/2012 e alterações posteriores)

15 a
26/05/2017

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar das Provas Discursivas 02/06/2017
Resultado definitivo das Provas Discursivas 02/06/2017
Convocação para os Exames de Aptidão Física 02/06/2017
Realização dos Exames de Aptidão Física 10 a

14/06/2017
Resultado preliminar dos exames de Aptidão Física 14/06/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar dos
Exames de Aptidão Física (art. 55 da Lei 4.949/2012 e alterações posteriores)

16/06 a
29/06/2017

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar dos Exames de Aptidão Fí-
sica

11 / 0 7 / 2 0 1 7

Resultado definitivo dos Exames de Aptidão Física 11 / 0 7 / 2 0 1 7
Convocação para a Inspeção de Saúde 11 / 0 7 / 2 0 1 7
Realização da Inspeção de Saúde 15 a

18/07/2017
Resultado preliminar da Inspeção de Saúde 21/07/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar da
Inspeção de Saúde (art. 55 da Lei 4.949/2012 e alterações posteriores)

24/07 a
04/08/2017

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar da Inspeção de Saúde 16/08/2017
Resultado definitivo da Inspeção de Saúde 16/08/2017
Convocação para a Avaliação Psicológica e Sindicância da Vida Pregressa e Investigação
Social e Funcional

16/08/2017

Realização da Avaliação Psicológica e entrega da documentação relativa à Sindicância
da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional

19 a
22/08/2017

Resultado preliminar da Avaliação Psicológica 18/09/2017
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar da
Avaliação Psicológica (art. 55 da Lei 4.949/2012 e alterações posteriores)

19/09 a
02/10/2017

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar da Avaliação Psicológica 16/10/2017
Resultado definitivo da Avaliação Psicológica 16/10/2017
Resultado preliminar da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Fun-
cional

18/10/2017

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar da
Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional (art. 55 da Lei
4.949/2012 e alterações posteriores)

19/10 a
0 1 / 11 / 2 0 1 7

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar da Investigação Social e Do-
cumental

1 0 / 11 / 2 0 1 7

Resultado Definitivo da Investigação Social e Documental 1 0 / 11 / 2 0 1 7
Resultado Definitivo do Concurso Público 1 0 / 11 / 2 0 1 7

2.1 O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação.
3 - Considerando a alteração das datas prevista para realização das etapas deste certame, será
assegurado aos candidatos que desejarem desistir da participação do Certame o direito ao
reembolso do valor recolhido. O candidato nesta situação deverá protocolar requerimento on-
line que será disponibilizado no site do IDECAN, no período entre 02 de março a 10 de
março de 2017, devendo ser anexada a cópia do boleto e comprovante de pagamento da taxa
de inscrição.
4 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
5 - Publique-se.

Brasília/DF, 1º de março de 2017.
REGINALDO FERREIRA DE LIMA - CEL QOBM/Comb.

Presidente

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017

PROCESSO: 052.000.399/2016. OBJETO: Aquisição de coletes balísticos, conforme es-
pecificações e condições estabelecidas no termo de referência, constante do Anexo I do
Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ R$ 1.340.981,25 (Um milhão,
trezentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Natureza
de Despesa 44.90.52 Fonte 100 (FCDF). Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 -
Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG
926015. Prazo de entrega: não superior a 120 dias corridos. Data limite do recebimento das
propostas: 16 de março de 2017, às 10:30h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser
obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Per-
manente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral,
3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min,
através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na
CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 1º de março de 2017.
LORELEI DE ALBUQUERQUE PONTES SANTOS FAUSTINO

Pregoeira

Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do

Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que CONVOCA, em atendimento à decisão

judicial referente ao processo nº 0001580-97.2015.5.10.0014, que tramita perante a 14ª Vara

de Trabalho de Brasília, o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB,

localizada no SIA - Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 - Gerência de Ad-

ministração de Pessoal - GRAP, Brasília/DF, em 31 de março às 14h30, para manifestação

acerca de sua contratação e para encaminhamento à avaliação médica pré-admissional com

fins de contratação. O não comparecimento no período, data e local indicados neste Edital

acarretará a eliminação definitiva e automática do candidato do concurso público em re-

ferência.

1 Convocação de candidato aprovado para o cargo de Agente de Serviços Operacionais -

Serviços Gerais, na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome,

CPF e classificação.

Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais: 1283835, ELTON DOS REIS,

64787923153, 21.

Brasília/DF, 1º de março de 2017.

LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA

Diretor Geral

EDITAL N. 148 RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

DO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E

CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.

A CEB - Distribuição S/A., por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, em

cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o Decreto nº

21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do Conselho de

Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de julho de 2012,

em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Regimento Interno

da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião Ordinária da

Diretoria Colegiada da CEB D, torna público,

Art. 1º - A retificação da classificação final para o cargo de Agente de Serviços Operacionais

Eletricidade em virtude de liminar deferida (proc. judicial n. 2014.01.1.137164-3), incluindo

o candidato GEAN MOURA MENDES, código nº 20112, na posição 63. Com efeito, os

candidatos que encontram-se em classificação igual ou superior a do candidato mencionado

ficam reposicionados em uma colocação posterior.

Brasília/DF, 1º de março de 2017.

LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA

Diretor Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00699/2016

Processo: 310.003.563/2016. Objeto: contratação de serviços de digitalização e atualização

da mapoteca da CEB Distribuição S/A. Abertura: 16/03/2017, às 09h. Prazo de Vigência: 25

(vinte e cinco) meses. Valor Global Estimado: R$ 557.439,44. O Edital poderá ser adquirido,

no Portal de Compras da CEB DISTRIBUIÇÃO (http://compras.ceb.com.br). Demais in-

formações, pelos telefones: 3465-9018/9021.

Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2017.

VALDETE AMARAL DIAS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EDITAL N. 147 CONCURSO PÚBLICO N. 01/2012-CEB

27ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o

constante no Edital n. 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do


