
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – EMATER-DF 2017 Nº 01, DE 13 DE JULHO DE 2017. 
 
A EMATER no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 
considerando o Processo nº 072.000.277/2017, RESOLVE: 
1. Tornar público o chamamento de servidores ou empregados efetivos do distrito federal, para disposição, nos 
termos do inciso I, III e §2º do Art. 157 da Lei Complementar nº 840/2011, em comum acordo com a Secretaria de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF - SEPLAG-DF, para ajustamento de quadro de pessoal às 
necessidades do serviço da Emater-DF; 
2. Os servidores selecionados serão colocados à disposição respeitando-se a especialidade, a área de atuação e a 
experiência, para exercício com a mesma carga horária presente no órgão de origem. 
3. DOS REQUISITOS: 
3.1. Os interessados deverão atender aos seguintes requisitos: 
a) ser servidor(a) ou empregado(a) efetivo(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal; 
b) não responder a processo administrativo disciplinar, ainda que em fase de sindicância, nem estar cumprindo 
sanção disciplinar; 
c) não ter previsão de usufruto de licenças nos próximos 12 (dose) meses; 
d) ter disponibilidade de atuação na área da Emater-DF; 
e) possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B ou superior; 
f) são pré-requisitos para as todas as vagas definidas no Item 5: conhecimentos básico/intermediário em informática - 
Microsoft Office (Excel e Word), Windows Explorer, navegação internet e noções básicas do Sistema Integrado de 
Controle de Processos – SICOP; 
g) habilidades desejáveis: capacidade analítica, comprometimento, flexibilidade, iniciativa, trabalho em equipe e 
aberto a aprendizagem; 
h) Para a vaga de advogado com atuação na Assessoria Jurídica é necessária a inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB e ser integrante da carreira de que trata a lei nº 5.369, de 09 de julho de 1014, que dispõe sobre o 
Sistema Jurídico do Distrito Federal". 
4. DA REMUNERAÇÃO: 
4.1. O servidor selecionado receberá a remuneração, conforme tabela remuneratória da carreira de seu órgão de 
origem; 
4.2. Não haverá acréscimo remuneratório pela redistribuição;  
4.3. O servidor selecionado perderá o direito ao recebimento de gratificações inerentes à lotação e de verbas 
indenizatórias do órgão de origem. 
5. DAS VAGAS OFERTADAS: 
5.1. As vagas ofertadas são para servidores e empregados das carreiras no âmbito do Distrito Federal. 
5.2. As vagas são para atuação como Advogado e Assistente Administrativo na Emater-DF, conforme quadros 
abaixo: 
 

VAGA: ADVOGADO 

COD. 
VAGA 

AREA QTD UNIDADE 

01 
Área I: Assessoria Jurídica - 

ASJUR 
1 

Edifício Sede EMATER-DF 
Endereço: Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal 
Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF 
CEP: 70.770.915 Brasília - DF 

 

VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

COD. 
VAGA 

AREA QTD UNIDADE 

02 
Área I: Assessoria Jurídica - 

ASJUR 
1 

Edifício Sede EMATER-DF 
Endereço: Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal 
Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF 
CEP: 70.770.915 Brasília - DF 

03 
Área II: Coordenação de 

Administração e Finanças - 
COAFI 

9 
Edifício Sede EMATER-DF 
Endereço: Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal 
Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF 
CEP: 70.770.915 Brasília - DF 

04 
Área III: Coordenação de Gestão 

e Modernização - COGEM 
5 

 
05 

Área IV: Coordenação de 
Operações - COPER 

2 

Escritório Local da Emater Brazlândia 
Endereço: Alameda Veredinha, s/n, Área Especial - 
Setor Tradicional 
CEP: 72720-660 
Localidade: Brazlândia-DF - Distância da SEDE da 



Emater-DF: 55Km 

06 1 

Escritório Local da Emater Jardim 
Endereço: Núcleo Rural Jardim, DF 285 
CEP: 73570-000 
Localidade: Paranoá-DF - Distância da SEDE da Emater-
DF: 85Km 

07 1 

Escritório Local da Emater PAD/DF 
Endereço: BR 251, km 40, COOPA/DF. 
CEP: 71359-970 
Localidade: Paranoá-DF - Distância da SEDE da Emater-
DF:  70Km 

08 1 

Escritório Local da Emater Taquara 
Endereço: Agrovila do Núcleo Rural de Taquara, AE s/nº 
CEP: 73307-991 
Localidade: Planaltina-DF - Distância da SEDE da 
Emater-DF:  50 Km 

09 1 

Escritório Especializado em Comercialização Rural 
Endereço: SIA Sul, Trecho 10, Lote 10/05 (Centro de 
Capacitação e Comercialização - CCC) 
CEP: 71208-900 
Localidade: CEASA/SIA-DF 

10 2 

Gerência do Centro de Capacitação Tecnológica e 
Desenvolvimento Rural 
Endereço: SIA Sul, Trecho 10, Lote 10/05 (Centro de 
Capacitação e Comercialização - CCC) 
CEP: 71208-900 
Localidade: CEASA/SIA-DF 

 
6. DA LOTAÇÃO E DAS ÁREAS: 
6.1. Os servidores selecionados serão lotados na Emater-DF, sediada no Parque Estação Biológica, Ed. Sede 
EMATER-DF, CEP: 70.770.915, Brasília – DF e desempenharão as respectivas atribuições de seus cargos nas 
unidades da empresa conforme quadro acima disposto. 
6.2. Das Áreas: os candidatos selecionados serão lotados nas seguintes áreas, conforme tabela definida no Item 5 e 
indicação da vaga na ficha de inscrição anexa: 
a) Área I - Assessoria Jurídica - Serão desempenhadas atividades relacionadas ao departamento jurídico da 
Emater-DF. 
b) Área II - Coordenação de Administração e Finanças: Serão desempenhadas atividades relacionadas à 
administração, finanças, contabilidade, aquisição de bens ou serviços, controle de patrimônio, almoxarifado, 
documentação, protocolo, serviço de transporte, gestão de pessoas, dentre outras atribuições de competência das 
gerências vinculadas a esta área. 
c) Área III - Coordenação de Gestão e Modernização: Serão desempenhadas atividades relacionadas à gestão de 
contratos e convênios, orçamento, desenvolvimento institucional, dentre outras atribuições de competência das 
gerências vinculadas a esta área. 
d) Área IV - Coordenação de Operações: Serão desempenhadas atividades de apoio relacionadas com a atividade 
finalística da Empresa – assistência técnica e extensão rural. 
6.3. Maiores informações sobre as áreas podem ser consultadas no regimento interno da Emater-DF, disponível no 
site da empresa. 
7. DAS INSCRIÇÕES: 
7.1. Os interessados deverão acessar o sítio: http://www.emater.df.gov.br/ e, conforme o cronograma do Item 8, 
preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la para processoseletivo@emater.df.gov.br . A confirmação de 
recebimento será encaminhada ao e-mail cadastrado. 
7.2. Somente serão consideradas as fichas de avaliação completamente preenchidas. 
 
8. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

AÇÃO PERÍODO 

Publicação do Edital de chamamento público Nº01/2017 – Emater-DF. 13/07/2017. 

Inscrições (site da Emater-DF). Até 13/08/2017. 

Análise das fichas de inscrição e agendamento das entrevistas. Até 15/08/2017. 

Realização das entrevistas e recebimento das fichas de inscrição devidamente 
assinadas pelo órgão de origem. 

Até 25/08/2017. 

Publicação do Resultado do chamamento público Nº 01/2017 – Emater-DF e 
divulgação no site da Emater-DF. 

Até 29/08/2017. 

Prazo para trâmites administrativos (documentação necessária) Até 06/09/2017. 

Previsão para início das atividades na Emater-DF 11/09/2017. 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

mailto:processoseletivo@emater.df.gov.br


9.1. A Emater-DF será responsável pela seleção e o resultado será disponibilizado no site 
http://www.emater.df.gov.br/, conforme cronograma do Item 8. 
9.2. O servidor/empregado (a) selecionado (a) será colocado à disposição da Emater-DF nos termos da legislação 
vigente, por tempo determinado, podendo ser prorrogada no interesse da administração pública e com a anuência do 
órgão cedente; 
9.3. Os servidores lotados e em exercício nas Secretarias de Estado de Educação, de Saúde e de Segurança 
Pública, bem como aqueles os quais integram carreiras com restrição de lotação, não poderão participar do referido 
processo seletivo de chamamento. 
9.4. A participação do servidor/empregado no processo seletivo deverá ser precedida de anuência da sua chefia 
imediata e do titular do órgão; 
9.5. Os servidores selecionados deverão concluir suas tarefas e repassar suas atividades ao respectivo substituto ou 
chefia imediata no prazo de 30 dias, podendo se for o caso este prazo ser prorrogado por mais 30 dias; 
9.6. Não há previsão de designação para função gratificada, tendo em vista que estas são exclusivas aos 
empregados permanentes da Emater-DF; 
9.6. Para maiores esclarecimentos, contatar Gedin – Gerência de Desenvolvimento Institucional - Emater-DF  Fone: 
3311-9343/9344/9346 E-mail: processoseletivo@emater.df.gov.br. 


