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5.2 CONVOCAÇÕES

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

CONVOCO
O SENHOR MARCELO
Rosa de Souza a compa-
recer no seu local de tra-
balho, na FDF Serralhe-
ria localizada na ADE
Conj 05 lote 13 - Samam-
baia Sul para continuar
a exercer suas funções
interrompidas desde o
dia 30/07/2018, sob pe-
na de cancelamento do
contrato de trabalho por
abandono de emprego,
nos termos do art 482, le-
tra "i" da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO
SR MARLON ALVES

MOREIRA CTPS Nº
67644 Serie nº 025/GO.
Esgotamos nosso recur-
sos de localização e ten-
do em vista encontra -
se em local não sabido,
convidamos o. Marlon Al-
ves CTPS: Nº 67644 Sé-
rie nº 025/GO , a acom-
pareceremnossoescritó-
rio , afim de retornar ao
emprego ou Justificar
as Faltas desde 01/10/
2017, dentro do prazo
48Hrs apartir desta publi-
cação sob pena de ficar
rescindido , automatica-
mente, o contrato de tra-
balho, nos termo do art.
482 CLT.

LAVANDERIA SELEC-
TA LTDA. Empresa
com sede em Brasília-
DF, à SHCS/CLS 112
Bloco B, LOJA 15, Asa
Sul,CEP70.375-520, ins-
crita no CNPJ sob o nº
05.202.366/0001-67,con-
vocaaSra.AdrianaFaus-
tino Lima, CTPS 7010,
série00019/DF,acompa-
recer em sua sede no
prazo máximo de 48
(quarenta e oito horas)
sob pena de configurar
abandono de emprego,
sujeito às penalidades
previstas no artº 482 da
CLT.

T&A COMÉRCIO
VAREJISTA DE ALI-
MENTOS LTDA de
CNPJ: 18.054.305/
000141 . Solicita o com-
parecimento da senhora
Angelica Souza dos
Reis, CTPS 1271580 Sé-
rie 0050/DF, no prazo
de 2 dias ao seu local
de trabalho, sob pena
de abandono de empre-
go conforme art 482
Letra"I" da CLT

MÍSTICOS

ASTRÓLOGA FAZE-
MOS amarração, joga-
se búzios, cartas, tarô,
faz e desfaz trabalho pa-
ra o amor, passe contra
o mal e inveja. Sua dor
e sofrimento pode ser es-
piritual! Gama. 98283-
8715 / 3385-0205

BABALAWO RECÉM
chegado da África c/
amplo poder na ma-
gia, resolvo qualquer ti-
po de trabalho; amor,
negócios, justiça.
Whats 61 995245203

5.2 MÍSTICOS

ASTROLÓGA VIDENTE
DONA ROSA Baiana.
Tarot, Búzios e Clarivi-
dência especialista
em união de casal. Re-
solvemos seus proble-
mas definitivamente.
Amorosos,pessoais,fa-
miliares, vícios negóci-
os etc... Amarração pa-
ra amor, limpeza de Au-
rea, defumação contra
inveja e prosperidade.
Venha ver para crer.
A única que realiza os
trabalhos na presença
dos clientes! Traba-
lhos rápidos e garanti-
dospagosapósresulta-
dos. Tr: 3551-4863 /
98334-6917

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA PÚBLICA (*)

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado
de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, convoca a
população para a Consulta Pública com vistas à apreciação do Projeto de Lei
Complementar que regulamenta o instrumento da legitimação Fundiária em terras
públicas do Distrito Federal, instituído pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho
de 2017. A Consulta Pública será realizada no dia 18 de setembro (terça-feira) de
2018, às 19h, no Edifício Sede da Segeth, SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14,
Asa Sul, 2º Andar, Sala de Reuniões. As informações necessárias para subsidiar
o debate poderão ser acessadas por meio do link: http://www.segeth.df.gov.br/
consultas-publicas-2/ e informações complementares por meio do Processo SEI
nº 00390-00004362/2018-42 e no Edifício Sede da Segeth, Setor Comercial Sul
(SCS), Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 4º andar, SUPLAN/SEGETH.
(*). Republicado por ter sido encaminhado com incorreções nos originais
publicados em Jornal de Grande Circulação (Correio Braziliense de 24/08/2018,
pág. 07, 25/08/2018, pág. 7 e 26/08/2018, pág. 15).

Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Presidente da 8ª Comissão de Procedimento Disciplinar, sediada no SAIN Parque
Rural, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Bloco “B”, Subsolo, Asa
Norte, Brasília/DF, Telefone 3348-6611, e-mail: 8cpd@saude.df.gov.br, designada
por meio da Portaria nº 651 de 31 de outubro de 2017, publicada no DODF nº
214 de 08 de novembro de 2017, do Chefe da Unidade Setorial de Correição
Administrativa, da Controladoria Setorial da Saúde, da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, RESOLVE, na forma do artigo 248, parágrafos 1º e 2º
da Lei Complementar nº 840/2011, INTIMAR, pelo presente EDITAL, o servidor
Leandro Borges de Velasco, matrícula 1.658.425-2, Técnico de Enfermagem,
que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer perante esta
Comissão, que funciona no endereço acima descrito, com a finalidade de
apresentar defesa referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 146/2017,
por possível irregularidade administrativa. Fica ainda ciente de que, convocado
pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação,
se não comparecer, os trabalhos da comissão seguirão sem a sua presença e
será acompanhado por Defensor Dativo designado pela autoridade competente.

WALTER MORENO CAMPOS NUNES
Presidente

Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal
8ª Comissão de Procedimento Disciplinar

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 129/18

OBJETO: Fornecimento de equipamentos para a infraestrutura de acesso
ao sistema Pauta Eletrônica, utilizado nas comissões da Câmara dos
Deputados, incluindo serviços de implantação (desinstalação, instalação,
parametrização, testes e ativação), garantia de funcionamento e serviços
de suporte técnico, pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.
DATA DA ABERTURA: 20/09/2018, às 9h30.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61)
3216-4907; bem como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br. e
www.comprasnet.gov.br.

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Pregoeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


