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ANEXO II
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E EM
COMISSÃO
(Art. 3º, do Decreto nº 40.841, de 27 de maio de 2020)
ÓRGÃO/UNIDADEADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADESECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL GABINETE - Assessor Especial, CNE-07,01 - SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Assessor Especial, CPE-06,01 - GERÊNCIA DE
TRANSPORTE - Assessor Técnico, CC-02, 01.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
PORTARIA Nº 195, DE 25 DE MAIO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições, observado o contido na Lei n° 840, de 23 de dezembro de 2011; na Lei nº 4.949, de
15 de outubro de 2012 c/cLei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008 e no Decreto nº 40.467, de
20 de fevereiro de 2020, no que couber, e considerando o constante no Processo SEI nº 0006000183349/2020-14, RESOLVE:
Art. 1° Autorizar a realização de Processo Seletivo Simplificado visando a formação de um
banco de cadastro com 900 (novecentos) profissionais da saúde de nível superior e técnico para
triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus
(COVID-19), mediante contratação temporária pelo período inicial de 06 (seis) meses, com
fundamento no Decreto nº 40.416, de 24 de Janeiro de 2020, que declarou situação de
emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal e autorizou a adoção de todas as
medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia.
Parágrafo único. O quantitativo autorizado será distribuído da seguinte forma: 140 (cento e
quarenta) Médicos; 150 (cento e cinquenta) Enfermeiros; 80 (oitenta) Especialistas em Saúde e
530 (quinhentos e trinta) Técnicos em Saúde.
Art. 2° O provimento das vagas estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira
no exercício, devendo existir adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei
Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a
contratação se dará conforme a necessidade, a urgência e o agravamento da situação da
pandemia no Distrito Federal.
Art. 3° Fica autorizado a previsão de cadastro reserva igual a 50% do número de vagas
autorizadas, constante no Art. 1º desta portaria.
Parágrafo único. A contratação do cadastro reserva fica condicionada à manutenção do interesse
público e à disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Art.2º desta Portaria.
Art. 4° No Edital do Processo Seletivo Simplificado, a ser submetido à apreciação da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, deverá ser observado os termos desta Portaria.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 196 , DE 25 DE MAIO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 2º, da Lei nº 4.949, de 15 de
novembro de 2012 c/c Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008; o contido no Decreto nº
40.416, de 24 de janeiro de 2020, e considerando a autorização constante no Processo SEI
nº 00060-00183349/2020-14, RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para
realizar Processo Seletivo Simplificado, visando a formação de um banco de cadastro com
900 (novecentos) profissionais da saúde de nível superior e técnico para triagem e
atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus
(COVID-19), mediante contratação temporária pelo período inicial de 06 (seis) meses, em
consonância com o objeto do Processo SEI nº: 00060-00183349/2020-14.
Parágrafo único. O quantitativo autorizado será distribuído da seguinte forma: 140 (cento
e quarenta) Médicos; 150 (cento e cinquenta) Enfermeiros; 80 (oitenta) Especialistas em
Saúde e 530 (quinhentos e trinta) Técnicos em Saúde, e formação de cadastro reserva
igual a 50% do número de vagas autorizadas.
Art. 2º Caberá à Secretaria de Estado de Saúde a observância ao disposto na Lei nº 4.266,
de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, alterada pela Lei nº
4.524, de 13 de dezembro de 2010 e pela Lei nº 5.240, 16 de dezembro de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 201, DE 26 DE MAIO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições, observado o contido na Lei n° 840, de 23 de dezembro de 2011; na Lei nº
4.949, de 15 de outubro de 2012 c/cLei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008 e o Decreto
nº 40.467, de 20 de fevereiro de 2020, no que couber, e considerando o constante no
Processo SEI nº 00080-00126350/2019-25, RESOLVE:
Art. 1° Autorizar a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS para a
contratação temporária de Professores Substitutosà Carreira Magistério Público do
Distrito Federal para o ano letivo de 2021, podendo ser prorrogado para o ano letivo de
2022, com a anuência prévia desta Secretaria de Estado, limitado ao quantitativo total
de 340.000 (trezentos e quarenta mil) horas semanais, e ao montante anual de R$
683.083.698,20 (seiscentos e oitenta e três milhões, oitenta e três mil, seiscentos e
noventa e oito reais e vinte centavos).
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Art. 2° A contratação estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira
no exercício, devendo existir adequação orçamentária e financeira da nova despesa à
Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3° No Edital do Processo Seletivo Simplificado, a ser submetido à apreciação da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, deverão ser observados os termos desta
Portaria.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 202, DE 26 DE MAIO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições, observado o contido na Lei n° 840, de 23 de dezembro de 2011; na Lei nº
4.949, de 15 de outubro de 2012 c/cLei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008 e o Decreto
nº 40.467, de 20 de fevereiro de 2020, no que couber, e considerando o constante no
Processo SEI nº 00080-00126350/2019-25, RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para
realizar o Processo Seletivo Simplificado - PSS para a contratação temporária de
Professores Substitutos à Carreira Magistério Público do DF, para o ano letivo de 2021,
podendo ser prorrogado para o ano letivo de 2022, com anuência prévia desta Secretaria
de Estado, limitado ao quantitativo total de 340.000 (trezentos e quarenta mil) horas
semanais, e ao montante anual de R$ 683.083.698,20 (seiscentos e oitenta e três milhões,
oitenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos).
Art. 2º Caberá à Secretaria de Estado de Educação a observância ao disposto na Lei nº
4.266, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, alterada pela Lei
nº 4.524, de 13 de dezembro de 2010 e pela Lei nº 5.240, 16 de dezembro de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
INSTRUÇÃO Nº 425, DE 26 DE MAIO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o artigo XI, XVIII e XX do
Regimento Interno do DETRAN/DF, aprovado pelo Decreto nº: 27.784, de 16 de março
de 2007, considerando a necessidade da retomada gradual das atividades internas no
âmbito desta Autarquia nos termos da proposta elaborada pela Comissão instituída pela
Instrução nº. 11, de 28 de abril de 2020, publicada no DODF nº 80, Seção II, pág. 23 do
dia 29/04/2020, e considerando a necessidade de se alterar a Instrução Normativa nº 419,
de 22 de maio de 2020, publicada no DODF nº 97 de 25 de maio de 2020, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 419, de 22 de maio de 2020, publicada no DODF nº 97
de 25 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Determinar o retorno gradual das atividades administrativas internas no âmbito do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), a contar do dia 1 de junho
de 2020.
§1º Entende-se como atividades administrativas internas aquelas onde não há atendimento
direto ao cidadão.
§2º As unidades administrativas internas reabrirão, inicialmente, com expedientes
escalonados com a presença de no mínimo 30% dos servidores, cabendo as chefias
imediatas e Diretores de cada área, respectivamente, garantir a organização necessária ao
funcionamento de suas unidades."
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
INSTRUÇÃO Nº 426, DE 26 DE MAIO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o artigo XI, XVIII e XX do
Regimento Interno do DETRAN/DF, aprovado pelo Decreto nº: 27.784, de 16 de março
de 2007, considerando a necessidade da retomada gradual do atendimento ao público no
âmbito desta Autarquia nos termos da proposta elaborada pela Comissão instituída pela
Instrução nº. 11, de 28 de abril de 2020, publicada no DODF nº 80, Seção II, pág. 23 do
dia 29/04/2020 e considerando a necessidade de se alterar a Instrução Normativa nº 420,
de 22 de maio de 2020, publicada no DODF nº 97 de 25 de maio de 2020, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 420, de 22 de maio de 2020, publicada no DODF nº 97,
de 25 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 7º As Gerências Regionais de Trânsito - situadas no Shopping Popular, Taguatinga,
Gama, Paranoá e Sobradinho - abrirão mediante atendimento agendado para os serviços
de veículo; habilitação e biometria.§1º As unidades a que se refere o caput deste artigo,
incluindo a Unidade situada no Setor de Cargas, prestarão atendimento agendado de
vistoria veicular, exceto o Shopping Popular.
§ 2º Na Unidade do Shopping Popular serão realizadas somente vistorias agendadas para
atendimento do Corpo Diplomático."
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
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