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DAMENTD LEGAL: Inciso li, art.25 c/c o art.116 ,Lei nO 8.666/93 . AUTORIZA

çno:

Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral. RATIFICAÇAO: Depu t ado Yil=

son Campos, 1D Secretário.
PROCESSO NO: 46 . 706/93. OBJETO:

to de peça

B

Contrataç~o

da amprssa para rornscimsn-

reparo da aparelho radiológico.INTERESSADO: camara dos

Da

putadoa. FAVORECIDO: Philips Madical Systems Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: In
ciao I, art. 25 da Lai nO 8.666/93. AUTDRIZAÇAD: José IJilson Barbosa ·FI
lho, Diretor-Geral, em exarcicio. RATIFICAÇAO: Deputado Uilson Campos,10 Secretário.

AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS NO 27/94
.OBJETO : Aquisição de cadeiras e me liaS para microcomputadores e impresso-

:ras, para a Câmara dos Deputados.
;DATA DE ABERTURA: 01/11/94, às lOh.
VALOR DO EDITAL: R$1,30 (um real e trinta centavos).
EDITAL: Cópia deste Edital poderá ser obtida mediante a apresentação de
comprovante de depósito junto ao Banco do Brasil S/A - Agência 3604-8 Conta Corrente no 55.560.002-5 - denominada CÂMARA DOS DEPUTADOS, na Se
cretaria da COMISSAO, no 140 andar do Edificio Anexo I, local onde tam~
bém serão prestados esclarecimentos sobre a licitação, telefones (061)
318.6358 e 318.6359.
Bras!lia, 14 de outubro de 1994
OS0RIO MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(OfR. n9 111 e 243/94)

Departamento de Pessoal
Coordenação de Seleção e Treinamento
EOITAL N9 7, OE 14 DE OUTUBRO DE 1994
A Coordenaçio de Seleçlo e TreiiWllento-CST, da Cimara doa Deputados, no uso de sua
competência, nos termos do Ato da Mesa n• 88/93, e de acordo com as instruções aprovadas pela
Administraçio, dá ciência da abertura de inscrições para concurso público destinado ao preenchimento
de cargos de Analista Legislativo.

DO CARGO
Área
Assistente Social
Enfermeiro

0°

de vagas
2
7

I
2
3
2
2

Farmacêutico
FannacêuticoiBioquimico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Nutriciorústa

1.1 - Denominaçio: Analista Legislativo.
1.1.1 - Assistente Social - CD-NS-930
- Atribuições: Avaliar. implementar, exe<:utar, elaborar e supervisionar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos no Ambito de atuação do serviço social.
1.1.2 - Enfermeiro- CD-NS-904
- Atribuições: Planejar. organizar. executar e avaliar os serviços e assistência de enfermagem.
empregando processos rotineiros e especlficos, para promover a proteçlo e a recuperação da saúde. .
I. LJ - Farmacêutico- CD- NS-908
- Atribuições: Executar tarefas inerentes à atividade farmacêutica e as relacionadas com a composição e
fornecimento de produtos específicos da érea, bem como providenciar o controle dos mesmos, com
indicaçlo terapêutica.
1.1.4 • FannacêuticoiBioquímico - CD - NS-908
- Atribuições: Executar tarefas em laboratório de análise clinica ou laboratório onde se pratique exames
de caráter qulmico-toxilógico, além das atribuições inerentes à atividade fannacêutica.
1.1.5 -Fisioterapeuta - CD-NS-906
- Atribuições: Tratar, prevenir e avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
musculares, funcionais, de amplitude articular. de verificação da cinética e movimentação de pesquisa de
reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nivel de capacidade
funcional dos órgilos afetados.
L L6- Fonoaudiólogo- CD-NS-918
- Atribuições: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas
próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros
para possibilitar o aperfeiçoamento e reabilitação da fala.
L 1.1- Nutricionista- CD-NS-919
- Atribuições: Planejar, coordenar, supervisionar, elaborar e avaliar prognuras de nutrição e regimes
alimentares.
1.2- Regime Juridico: único (Lei n• 8. 112190).
1.3 - Nivel UI, Padrilo 36.
1.4 - Jornada de Trabalho:
L4.1- 40 (quarenta) horas semanais para os cargos relativos aos códigos 001-002-003-004-006-007.
L4.2- 30(trinta) horas semanais para o cargo relativo ao código 005.
1.5 - Lotaçio: Departamento Médico.
1.6 - Titulação: Diploma Registrado; inscrição regular no respe<:tivo Conselho Regional • em pleno
exerclcio da profissio.
CAPÍTULOU
DOS REQUISITOS PARA POSSE
1- Alênl do que prevê o item L 6 do Capítulo I, o candidato habilitado no concurso deverá comprovar o
lleodimento às seguintes exigências legais por ocasião da posse:
•
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1.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado;
1.2 -gozar dos direitos políticos;
1.3- estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
1.4 - ter idade mini ma de 18 (dezoito) anos;
L5- estar amparado pelo Estatuto da Igualdade (Decreto n• 70.391, de 12.4.72) e no gozo dos direi,os
politicos, na fonna·do artigo 13 do Decreto n• 70.436, de 18.4.72, para os cidadãos de nacionalidade
·
portuguesa;
1.6- submeter-se; obrigatoriamente, a exame ·médico e psicológico de caráter eliminatório, referido no
item I do Capítulo VIII;
I.1 - estar em dia com suas obrigações junto aos órgãos competentes para o exercício da profisslo;
I .8 - não ter sotiido penalidade que incompatibilize a investidura em cargo público;
I. 9 - apresentar declaraçlo de bens e valores que constituam seu patrimônio;
1. 1O - apresentar declaraçi!o quanto ao exercício ou nilo de outro cargo, emprego ou funçlo pública, em
modelo padronizado;
2 - A não-comprovaçio dos requisitos de que trata este capitulo importará na nuliúade da aprovaçilo ou
habilitaçlo e perda dos direitos decorrentes. .
CAPÍTULOill
DAS INSCRIÇÕES

I - Periodo: de 24 a 30 de outubro de 1994, inclusive sábado e domingo.
2 - Local e horário de inscrição: Clube do Congresso - Sede Social - EQS 7021902 - Brasilia-DF, das
I Oh às.J6h.
3- Taxa de inscrição: R$ 40.00 (quarenta reais).
4 - Local de pagamento da taxa: agências do Banco do Brasil S.A loealizadu no Distrito Federal. no
horário bancário, de segunda a sexta-feira; ou no Clube do Congresso, em posto especifico para esta
finalidade, durante o período de inscrição.

5 -Para inscrever-se, o candidato deveri recolher a taxa de ínscriçlo em formulário de depósito do
Banco do Brasil S.A. em favor da Cimara dos Deputados, C/C 55:560.002-5. agência n' 3604-8.
Em seguida, de posse do comprovante de recolhimento da taxa e do doc:umeuto· de
identidade, dirigir-se ao local de ~iição, onde preencher! a ficha respectiva e receber! s& número de
inscrição.
6 - A inscriçlo poderá ser feita por procurador, mediante instrumento público ou particular com firma
reconhe<:ida e poderes expressos, acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato ..O
procurador deveri também portar seu documento próprio de identidade.
7 • O candidato deverá inscrever-se em I (uma) érea dentre as relacionadu no item ·1 do Capitulo I.
8 - Nio haverá restituição do valor da taxa de inscrição, exceto no caso de cancelamento do Concur10,
por conveniancia ou interesse da Administração.

CAPÍTULO I

I -Analista Legislativo:
Código
001
002
003
004
005
006
007
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9 - É vedada a inscriçlo condicional, por via postal ou fac-simile .
. 10 - Só poderá submeter-se ao concurso público da Cimara dos Deputados, o candidato cuja inscriçio
tenha sido homologada pela CST.
li - Às pessoas portadoras de deficiência~ assegurado o direito de se inscreverem, sendo-lhes reservada
1 (uma) vaga para cada 10 (dez) existentes ou que vierem a ocorrer, desde que inexista deficiente
classificado nas 10 (dez ) anteriores.
11.1 - Os referidos candidatos deverão declarar, quando da insc:!yão, serem portadores de deficiência.
especificando-a e submeter-se, quando convocados. à pericía médica por junta oficial da Cimara dos
Deputados, que terá decisão tenninativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o
grau de deficiência capacitante ou incapacitante para o e~ercicio do cargo.
11.2 - A inobservância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tal condição.
11.3 - Inexistindo candidatos deficientes ou no caso de reprovação destes. as vagas correspondentes
serão preenchidas pelos demais concursados, obedecendo-se à ordem classificatória.
12- o·programa de provas a ser distribuído no ato da inscriçlo é parte integrante deste Edital.
CAPiTULO IV
DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
I - .ru provas serilo realizadas em Brasilia • DF.
2 - O cronograma relativo às etapas de provas e demais informações ne<:essárias serio divulgados
oportunamente.
3 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas no horário previsto para a entrada,
vedado o acesso após encerrado o tempo fixado para ingresso no re<:into. Nilo será permitida a
realização das provas fora do horário e local estabele<:idos para todos os candidatos.
4 • O ingresso do candidato no local de prova far, ..,.á mediante apresentação do documento original de

identidade com o qual se inscreveu. •
.
4 .I - Em caso de p~rda ou extravio do documento de identidade, o candidato deverá registrar a
ororrência no órgilo Óficíal e exibir, no dia da prova, o respectivo comprovante juntamente com outro
documento oficial de identidade.
4 .2 - O candidato submeter-se-á, obrigatoriamente, a exame grafotécnico elementar e, a critério da
CST, a exame papiloscópico.
5 - O nilo-comparecimento do candidato a qualquer prova eliminatória importará em sua imediata
exclusio do concurso, considerados sem efeito os elGI!l1es porventur.a já prestados, sendo-lhe vedada
qualquer justificaçlo da ausência, bem como a participação nas provas subseqOentes.
6 - As provas, para todas as áreas. poderão ser aplicadas no mesmo dia, ter calendário próprio, ou
obede<:er instruções especificas.
7 - Em todas as provas, o candidato deverá estar munido do material ne<:essário à sua realizaç!o.
8 - Em nenhuma das provas será pennitido consulta a qualquer documento. A juizo da banca
examinadora, se for indispensável a pesquisa de fonte bibliográfica. legislativa ou de outra natureza, o
material respectivo será fornecido ao candidato na hora da prova.
9 - O material de estudo referente às provas fica a cargo do candidato.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO SELETIVO
O concurso será 90nstituido das seguintes etapas e proceQimentoS de avaliação, em cada irea:
I- PROVA ELIMINATORIA 1
a) Conhecimentos Especlficos
-PESO: 4 (Quatro)
VALOR.:JOO (cem) pontos • - .

N!' 197 . SEGUNDA-FEIRA, 17 OUT 1994

DIÁR.JO OFICIAL

I . Sai de 60 ( - ) paiiiDOIIIIOI& IDIIÍDI& f*& bollilbçlo.
:1.. A r;úoç1o ............ quell6eo objsivu oob fOrma de mú11ip1a ...alba.
3.
ot bobilitadao, CDIIVOC*Ioo. prova~ 116 S (cioco) ...tíclaoo pora Cllda wp
da ,..,_m. ................. onlaa ~ de-.. ol>lidu. tt..axlo empole ... úllima
a>loc:oçla, fac:ultor-' I todoo OI candidatOS CCIIIIÜçlo I realizaçlo da prova _.;ate.

x-r.

SEÇÃO 3

14 • A iDoa;çto do caudidato implicari o .....&orirrnco doi delle E4ital o elo A1D da W.. ri'
1&193 da Ciuwa doi Dquacloa e I lâcil.a ICI:ilaçio de lociu U C>llDdí96ea IIOiea ..............
IS- 0o .._.,..,;..,.- aobmocidoa *~elo Dnor-Ooral da aa.ra c1ot Dq>uadoL
· ANA L0ClA ug MIRANDA

~~

Diretora

D·PROVACl.ASSIFICATÓIUA
.
c el• . ...... Glnil
PESO: I (ID)
VALOR: IOO(c:em)pciiiiOI
I. A r;úoç1o ............... ~ objsivu oob forma de múltipla ...alba.
1)

··- -

··-

-

EDITAL NQ 8, DE 14 DE OUTUBRO DE 1994
A Coonlenaçlo de Seleçio e T~. da ~ doi DepoJsadoo. DO U10 de :-a
""""4""hri• DOI tam01 elo AID da . . _ ri' 1&193, e de IICOido CXIID u iDIInlçilea aprovodaa pola
~ dt c:io!ocia da abcnun de iaocriç>Gco pn .........., púbtico dabDaclo ao

CAPtnJto VI ·- ----------·-----·-------,----.DA CORRJ!CÃ() DAS PRO'/AS

..-.ma-

:.

d e - de Tócaico J.ePioljvo.

I ·A~ da prova de Coobtic:i.- Blpec:lficol e I de~ Gonia ..n taliDda par
....... oidl6lil:o de poWIIO de Udol, c:oaoidondu pora eore elioilo, ~ &I
.......- lmlllforidaa pora I fulba opropriada.
1.1-,... .......-~elo gaborito implicalto perda doi~ .......

CAPl:nLol

DOCMOO
I • Téc:aico l.qiololioo:

~ ;:

CAPtrutovn

--

:. ;

C6diJo

.

DA Cl.ASSIFICA(:ÀO E DOS RECUUOS

I • A ~ fiaal doi cmdidalolllabililadol, em c:ada ...... làr-' por ordem ~
m6dÍ&I fiaoio ablid&l, 116 I DOia mínima de 60 ( - ) pciiiiOI. "'---aa U _.;ntea - - . :

du

1.1 • OI pc111101 oblicloo em cada prova oorlo mulliplicadol pelco rapectiwo peoot, oamando-te OI
pnoduloo e ciMdiDclo-to O reoultaclo por S (cioco). roopeilada I ftaçlo 116 C<llléliaool.
1.2 • 0 .--dtado fiaal, por ...... ocri obtido IOIIIOIIdo« I mildia poadenda cak:ulada 111 forma do ilem
1.1, reopooigda I li1IÇio 116 ~ 110111 irm""'d_,.
1.2.1 - Em da empole ... c:luli6c8çlo .... prolidDc:ia o caudidato que obti.u moior DOia . . prova
de
lo · • •lllplldllcot.
.
1.2.2 - Peniolilldo o empole, .... pR{erâ>cia o candidolo:
I) de lllliar
de ........ ou de oeniço ... Câmlla dos~
..;_;_
lo) deÍIIIillr
de oeniço público liollnl;
.
. ..
c) delllliar...,., de oeniço públi:o;

-.o
-.o

d)~~.:;f'h··

··.

DO

""'!W!cio dia ú1i1 lpÓI

noliD;IDoioo...,_;.u3 -No dia úlil m.tilto. clivulgaçlo elo saborito. fac:ultor.-.. apr-.çlo de........, dalilosrdoclo
em forauláio póprio. fumecido pdo Pmtoc:olo-Gcnl da ·~ doi Doputadoo.
3.1 ·.À cllo:iolo do recuno facullor-' a apr-.oÇio de pedido de recoaoideraçlo, datilogra&do ..,
lilnnul6rio pnlprio fomecielo pdo Prolocolo-G<n1 e dirisido, DO pnz.o de 3(1r&) diao úlào, ao
Direlcr-Oonl da~ doi Depusadoo, em illodDcia &111.
3.2 • Sido~ iDdeãricloo OI ~ uoiDodoo, rocfiaicloo aD lenDOI iuodOquadoo .....
110111ladilaçlo,..,... da matéria objeto do recuno e os~
I

~~'

I ·OI ........

.
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"' 'u:'

-....a -llllmlotidoo I iDopeçlo ID6dic:a e anliaçlo poicciOp:a ~ caJ

•fi!!III"D'''Md c:xduoiva da~ doi~

2 • Sai de 2. (doia~ IDCI, prorroslYà por ipal poriodo, o pnz.o de validade elo .,.._.. 1
cantar du iomo'oll\l ... doi~ ....tladoo fiotiJ, de cada ....
3• 0 aD 1Ddu U ..U fues. .... nolizado oob I ...,...,.lKJade da Coordaaaçlo de
~e 1'nilloialdo ellliolido por IDI Comilllo c.-.ttiva deoiplada pdo Direlor-Gnl.
4 • Sai ....... do...........,, por ato da direçlo da CST, o caudidato que:
1) ........ do niCÍIIIO durmte I realizaçlo du provu, 110111 ~
b) por1urbor, de qaalquer modo, I ordem dollrlbalhol;
.
c) lj!Ír.,...
pora com 01 ~ diriplteo ou IIUlÕiiarel ou qualquec IIIJtOridade
, . _ D O loc:ll de Dlllizllçlo du JIIVVa;
'· .
•
d) .......,._..,. por qaalquer formo, durmte 1 réiliDçio du provu. com OUirOI cmdidalol ou
- . - . . . l i l (···.7
e) lllilizw• da - - .
ou quakpir qulq r.- de Cllllallta, an oc:uilo e lapt
pmilliclol.
IIIID de 0111r01 moioo illcitoo pora eacuçlo du priMo;
f) iDcclrJw IID Íll8llllidiO OU fillid8do cloc:umoalal. aiDda que -mc.tu poolaioi-. imrriçlo;
g ) - ............ qaaado -'rio. I eame,.pilooc6pico.
doi caudidatoo obodeceri, rigolcwwe, 'ordem fiDol de duoificaç.lo, por .......
c1ea1ro e1o ....., d e - oboorwdo o diopooro DO ilem 11
e1o Capllulo m
6 ·OI ialll deolal!dilal poclllto ~ aafrer Wnçaea, IIUIIiz8çOee ou aaác:imoo, _ _ . ,
Dio Cllllmlotda I piVYidiDcia OU que lboo diooer noopoito OU 116 I data da COIMlCIÇio ...
CllldidaUJo IIDJidiloi 011 A.;., I - pulllilado. .
.
.
7 • OI r-adot &alil elo coacuno, .., cada área, aato bomolopcloo pdo Dinolor-&11 da aa.ra
doo Depul8da&.($~
. . ;-. .
.
. . .
8 • 0o ~ llcorlo oujeilos, ~ I lnilllmooto de ambieDiaçio em ooMÇO pora o

.-....u

ou..,.

s -o"""' .

mos. ....,._,.

•

<->

d<oempoaboda-~:· · · ;"

DO CODCUniO, aiDda ~ DO limite du V1j!U aiJia!lea, .._,nri ao C0DC0m111C
aplocàâva de din:ito .IIOIIICIÇio, ficllldu I COIICrdizaçio deooe ato ccudiciooada • obJoMacia
dao diopoliç6el ..... peotiDeota e ao exduoiYo imaaoe e OOIM:IIiência admiDiltntiva da Ciuwa c1oo

9 • A ljiiOftlllo

-

.

Dopoadoa. .:;.,.~.:k.

.

10 • Seolo p!illicocloo, I cada prova realiDda, opeiiU OI reruJwl01 ~ 101 babiliwlos, aD onlem
IIIICU olllidu.
. _, .
.
. •
li • Todoi a~ aviaos e -auhadoo llrio publieacloa DO Diário Of..W da Uailu, Seçl8 m
e DO DWiD .. ~ Nll<ioul, oaxlo de illl<ira rapoDSibi1idade do candidaw o orompa•..,_.o
du ......... :. . .
.
12 • S., pn;uizD do dilpostD DO il<:m IIJiaior, I COII1IOCI\)Io do coocunado pora O ato de poo. ....
feito mecliae ..._oniraçlo clima ou por ~ oom aviao de rocebimemo (AR), ...,. booe
..,. daclol epr-.doa DO ato da iDoc:riçlo, cuja ah<nçio deYeri - cocamic: •1 em tempo Wbil i
CST ou ao Deportamdo de "-'ai.
.
IJ • Deconido 0 piUO de S (cinco) 11001, I COIIIIr du daiU ao que forem publicacW 81 l>o m 1 J ; e I
dos -.lladOo ..... e iDezisliDdo peDdéacia judicial, u provao e o material m-vM:~ poc1ar1o ..,.
~de

eJ:DrialdoL.· ,. .,~-.

~ - -~r...-.:...

ri' da"'""
29
6

6
2

11.1-Auxiliorde~

Serviço~ IUJIÜilrel
de~ e de aameo

• AlribuiçOea:

de llldilrlllqiiD. oob ouporvislo. bom como pon;cipaçlo .., p o - .

Clielroc:aldio9l6ioo.

1.1 .2 • Técaico.., Radiolalia

• AlribuiçOeo: Oponçlo, oob __...., iasedisda, da "'!'.;,..-.. de radiodiognlwrim .............. e
~X. QWDjllaulwdu 1 r1!Ydaçlo • ..... o c11opu rwliopific:u. bom como traloelboo lllllilios-. de

•odiopo .........
1.1 .3 • Tócaico de lAbanll'lriD
• Alribuiç6eo: Euc:uçio cpsalilàda da lllllelboo de laborltôrioo ....a- I ~ ~ e
---~ ~equmcucmpnl, porafillldlaicoo.
·
1.1.4 • Tócaico an A,.nllbol de
• ~ Aplicaçlo de opanoiboa • louo de pilO OU imobilizadoreo, oob I orisaçlo O JUponiolo
JDédic:a. CXJID I fiDalidade de illltllJrV a c:epacidade filica elo iDdivlduo.
1.2- Ro@ime .Juridico: úuic:o (Lei •• 8.112190).
1.3 - N!vel n - PadJio 22
1.4- Jomada de Tnbllbo: 40 (~) bona--1.5-Lotaçlo: ~Médico.

ao-

. •-:: ~ - :~.~;..-~~·- . .

2 • OI pbàot d&l pruYU objsivu oorlo afiDdoo 1111 clq!md6nri11 da CST,

.

Ána
001
Alllililr de~
002
Tócaico ..,lladialolia
003
Tôcaico de l..obclnli6lio
004
Tôcaico an A,.nllbol de a.1.1 • Denrminaçln· T6c:llic:o L<giolltiYo • Cl).AI..417

'

~

CAPITuLoU

DOS REQUISITOS PARA POSSE
I· l'lra todu u ...... o candidato babililado DO c:oac:uno cleYai""""'""'"' o ~ U .......
~ iopio,.,. oc:uilo da...-:
1.1 - - brulloiro nato ou -.ta.do;
1.2 • -doa dinoiiDI poliliaae;

I.J • cmlia com u obripçilellllilisai.- e elciiDnú;
1.4-willaclaminim&de ll(cloorloilo)-.;

I.S.- a.lplnldo pdo ~da Jaualdade (DecniCo ri' 10.391, de 12.4.72) e DO aozo dos diniloo

polilioal. .. forma do llli8o 13 elo Decn:lo a• 70.436, de 18.4.72, pora oo c:idadloa de"* ·

H+

poiiiJIIIII;

1.6 • ~- ~ 1 eame adico e poicolósico de cariter elimiotlório, râerido 110
. _ I do Capitulo VJD;
I. 7 • ,._.;r O 2' ...... COJDpleto e iDaiçlo "''PÚÚf DO ~ Coaoelho Rqpoul. ou DO /qlo
~ pora o ..-ck:io da protialo. e. DO cuo de t6ciiico ao oparelbo de pao. dno""'"JhÇÇo
....... cAoodóoia de cxperi6ocia ...... de, DO málimo, 6 - .
1.1 • em dia com .... obripç6ea Pilo - tqloo c:ompo1a11e1 pora o .....-cá<:io da prolllllo;
I. 9 • llo tor aofiido peaalidade que ~ 1 a.-iduJa - cargo páblico;
1.10- opr-. doocla..çlo de beno . . . . . q u e - .... ~; .
1.11 • clec:lançlo QUiiiiO 10 . . . . . . . . ou alo de OUirO cargo, .........., ou flmçlo p(lblica, JDOdolo padroaiado.
2 • A ~ doa ...,.uiloa da que 1r1ta capi1u1o i111pcrtaJi 111 aulidade da lpi1>\'I\)ID ou
liolili!açig
doa diniloa ~

o"'"""

-.,,.

w

:~.'','·~,

CAPtruLom
DAS INSCIUÇ'OI!s

I • Poriodo: .a24 1 30 de OUIIibm de 1994, iac:luiM l6t.cio e obaqo.
2 • Local e bcririo de illaiçlo: Clube do
Sede Social • EQS 7021902 • Blullia-DF
dul0blii161L
3 • Taxa de iaoc:riçlo: RS 25,00 (vime e áaco relia).
4 • Lccal de paaa-o da taxa: aaâ>ciu do Banoo elo Bruil S.A. loc:alizadu 110 DiJirito Fodenll, ..,
bcririo beJdriO. de IOflUIIda I -foira; OU DO Clube elo CoJ>sreoao, em postO oopeá6co pata . .
fiaalidade, duranle o perioclo de imrriçlo.
s • Plra iDoc:reYOr-ae, o ClildidiiiO c1eYai RCIIIIher 1 taxa de iDaiçlo em fomaJiirio de dcpóoilo elo
Banoo elo Bruil S.A., ao favor da amora doi Depoaadoa, C/C 55.560.002-5, ~ri' 3604-&. Em
oepida, de...- elo.........- de~ da taxa e do doaJmento de ideabdadc, diriP...
10 locai de iDicriçlo. oa.le ............. I fidla ....,..aiva e JeCIIberá ICU m--o de a-i;ID.
6 - A iml:riçlo poclri oer feita por JIIOCIIR'Ior, JDediaDie iDsuumealo públi<o ou paniculaJ com fna
RCOIII>ec>da e poderei ~ ~ da cópia do d~ de idtlllidade do caadidllo. O
proandor d...n também portar .... documearo proprio de ideulidade.
7 • O candidato clevat iDoc:reYOr-oe ao I (IDO) .... _ . . as Jdacioaadu 110 il<:m I do Clqlllulo l
8 • Nlo a...-. Jaliluiçlo do w1or d a - de iDicriçlo. ......., DO cuo de canomarto elo
por CXJIMIIliiDcia ou ialcraoe da Admiaiolnlçio.
.
9 • É wdida I iDicriçic> CXlDdicional, por YÍa pottal OU r.c..bDile.
10 ·Só jJoclcri oubmoter-oe ao <XJDCUnD público da Cimlra doo Deputado~. o caudidato C>Jja iDooriçlo
ta1ba lido bomolopda pda CST.
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