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DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DIREG 

EDITAL Nº 01 CODHAB – 01 DE MARÇO DE 2019 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA PARA SERVIÇO VOLUNTÁRIO A SER EXECUTADO 

POR VIA DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO/ARQUIVO DA 

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA COMPANHIA 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - DIREG/CODHAB 

 

A Companhia Habitacional do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, tendo 

em vista na Lei Federal n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; Decreto (Distrital) 37.010/2015; 

Decreto Distrital n.º 37.010, de 23 de dezembro de 2015 e o PROGRAMA BRASÍLIA CIDADÃ 

DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, bem como a Resolução nº 034/2017 – 

PRESI/CODHAB, de 03 de janeiro de 2017, que dispõe sobre criação e regulamentação do 

serviço voluntário no âmbito da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal – CODHAB/DF, as quais são aplicáveis ao certame, torna pública a realização de 

processo seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no serviço 

voluntário de caráter temporário (por prazo determinado), mediante as condições estabelecidas 

neste edital.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo seletivo será realizado pela Diretoria de Regularização de Interesse Social da 

Companhia Habitacional do Distrito Federal – DIREG/ CODHAB, regido por este edital 

e executado pelo referido, com sede no Setor Comercial Sul Quadra 6, 5º Andar - Asa 

Sul, Brasília - DF, 70297-400. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar voluntários para provimento de 20 (vinte) 

vagas e formação de cadastro de reserva de 10 (dez) vagas. 

1.3. O processo seletivo que se trata este Edital consistirá em quatro etapas/fase, com uma 

fase em caráter excepcional, se for o caso, conforme a seguir. 

1.3.1.1. As etapas serão compostas das seguintes fases: 

a) 1ª (primeira fase) – prova objetiva de raciocínio lógico, de caráter unicamente 

eliminatório a ser realizada pela DIREG/CODHAB; 

b) 2ª (segunda fase) – prova discursiva e de caligrafia, de caráter classificatório e 

eliminatório, a ser realizada pela DIREG/CODHAB; 

c) 3ª (terceira fase) – prova objetiva de informática, de caráter classificatório e eliminatório, 

a ser realizada pela DIREG/CODHAB; 

d) 4ª (quarta fase) – apresentação de prova de Prova de Títulos e Experiência Profissional, 

onde couber.  

1.4. As provas e etapas, referentes ao processo seletivo serão aplicadas na cidade de 

Brasília/DF. 

1.5.. Os horários mencionados no presente edital e nos demais editais a serem publicados 

para o processo seletivo corresponderão ao horário oficial de Brasília. 
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1.6. O endereço da página eletrônica do portal voluntariado é o seguinte: 

www.portaldovoluntariado.df.gov.br. 

 

2. DAS FUNÇÕES: Prestador de serviços Voluntário. 

2.1. DAS VAGAS 

2.1.1. O presente Edital disciplina o processo seletivo para as seguintes disponibilidades: 

 

FUNÇÃO/LOTAÇÃO 

 

 

VAGAS IMEDIATAS 

 

 

 

TOTAL 

 

CADASTRO DE RESERVA 

 

 

 

TOTAL  

VOLUNTÁRIO 

 

 

MATUTINO 

 

VESPERTINO 

 

MATUTINO 

 

VESPERTINO 

DIREG/CODHAB 10 10 20 5 5 10 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

www.portaldovoluntariado.df.gov.br, no período entre 15:00 (quinze) horas do dia 01 de 

março de 2019 às 12:00 (doze) horas do dia 08 de março de 2019, observado o horário 

oficial de Brasília/DF. 

3.2. A CODHAB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

lindas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados.  

3.3. O candidato é responsável pela correção e pela veracidade dos dados informados no ato 

de inscrição, sob as penas da Lei. O candidato deverá preencher de forma completa todos os 

campos obrigatórios do formulário de inscrição. 

3.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos. Ao concluir a inscrição, o candidato deverá 

confirmar que leu e está de acordo com todas as regras do edital. 

3.5. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio 

eletrônico, bem como a transferência de sua inscrição para terceiros.  

3.9. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do cadastro de pessoa física (CPF) 

do candidato.  

 

http://www.portaldovoluntariado.df.gov.br/
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4. DO LOCAL DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DIRCURSIVA  

4.1. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na data provável de 11 (onze) de 

março de 2019. 

4.2. O tempo de duração para cada avaliação será de 20 (vinte) minutos, totalizando 1 (uma) 

hora. O início se dará às 9 (nove) horas da manhã, na sala de reunião do 5º andar e em sala a 

ser designada pela Comissão. 

4.3. O quantitativo para cada GRUPO que executarão as provas será de 25 (vinte e cinco) 

pessoas. Se houver mais de um grupo, a cada hora inicia-se novo grupo de candidatos, no 

mesmo dia, obrigatoriamente, para evitar vazamento de informação.  

4.4. O resultado será fornecido no dia seguinte, por e-mail/telefone. 

4.5. DA PROVA OBJETIVA DE RACIOCÍONIO LÓGICO 

4.5.1. A prova objetiva de raciocínio lógico, de caráter unicamente eliminatório, será 

composto por 10 (dez) questões, que valerão 1 (um) ponto cada uma, totalizando 10 (dez) 

pontos.  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

10 

 

10,00 

 

4.6 DA PROVA OBJETIVA DE INFORMÁTICA 

4.6.1. A prova objetiva de informática, de caráter classificatório, será composto por 10 (dez) 

questões, que valerão 1 (um) ponto cada uma, totalizando 10 (dez) pontos.  

4.7. DAS REGRAS GERAIS DAS PROVAS OBJETIVAS 

4.7.1. As provas de caráter objetivo serão compostas por múltipla escolha, com 05 (cinco) 

alternativas com cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta.  

4.7.2. O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

fabricada com material transparente e incolor, as respostas da prova objetiva para a folha de 

respostas colocando obrigatoriamente sua identificação de nome e dados pessoais de 

identificação (nome e CPF), que será o único documento válido para a correção da prova. O 

preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital, no 

caderno de prova e na folha de respostas. Em nenhuma hipótese, haverá substituição da 

folha de respostas por erro do candidato.  

4.7.3. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 

preenchimento indevido da folha de respostas, serão considerados como marcações 
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indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital e/ou com a folha de respostas, tais 

como: marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 

e/ou mais de uma marcação por questão. Nesses casos, será atribuída nota 0,0 (zero) a 

questão.  

4.7.4. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 

danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade da correção.  

4.7.5. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais e de seu 

documento de identidade, em especial o nome.  

4.7.6. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 

pessoas.  

4.7.7. A CODHAB divulgará o gabarito no endereço http://codhab.df.gov.br, no dia seguinte 

à data de aplicação das provas.  

4.8. DA PROVA DISCURSIVA  

4.8.1. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório. 

4.8.2. A prova discursiva terá como objetivo avaliar a capacidade de expressão na 

modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa, bem 

como, clareza, precisão, consistência e concisão do texto produzido e a caligrafia do 

candidato.  

4.8.3. A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo/argumentativo, 

que deverá ter extensão máxima de 20 (vinte) linhas, com base em tema formulado pela 

Comissão. 

4.8.4. A prova discursiva terá dois critérios avaliativos: a) CALIGRAFIA; b) 

EXPRESSÃO NA MODALIDADE ESCRITA E USO DAS NORMAS DO REGISTRO 

FORMAL CULTO DA LÍNGUA PORTUGUESA, BEM COMO, CLAREZA, 

PRECISÃO, CONCÔRDÂNCIA VERBAL, PONTUAÇÃO, CONSISTÊNCIA E 

CONCISÃO DO TEXTO PRODUZIDO. 

4.8.5. Tanto a nota que perfaz a alínea (a), bem como a alínea (b), terão valoração separadas 

de nota entre o mínimo de 0,00 (zero) e o máximo 10 (dez) pontos.  

4.8.6. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, fabricada com material transparente e incolor, não sendo permitida a 

interferência e/ou participação de outras pessoas.  

4.8.7. O candidato receberá nota 0,00 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema, 

de não haver texto ou de identificação em local indevido. 

http://codhab.df.gov.br/
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4.8.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 

danificar a sua folha de texto definitivo da prova discursiva, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de leitura.  

4.8.9. No texto avaliado, a adequação ao tema, à argumentação, à coerência argumentativa e 

a elaboração crítica totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (DC), cuja pontuação 

máxima será igual a 10 (dez) pontos assim distribuídos: 

a) Adequação ao tema (AT), pontuação máxima igual a 1 (um) ponto. Serão verificadas a 

organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema proposto; 

b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 3,00 (três) pontos. Será verificado o 

desenvolvimento do tema proposto, por meio da seleção lógica de argumentos, informações, 

fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e concatenação; 

c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 3,00 (três) pontos. Será 

verificada a ordenação e a sequencialização de argumentos; 

d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 3,00 (três) pontos. Serão verificadas 

a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos 

argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações 

lógicas, que visem propor valores e conceitos. 

4.8.10. Dessa forma, domínio de conteúdo (DC) = (AT +AR+ CA+ EC). 

4.8.11. A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o 

número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação/grafia, 

pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular.  

4.8.12. Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.  

4.8.13. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 

escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 20 (trinta) linhas. 

4.8.14 Será eliminado do processo seletivo, o candidato que não obtiver 50% (cinquenta) 

por cento do total da prova discursiva, isto é, 5 (cinco) pontos. 

4.9. a prova de caligrafia, será avaliada entre o mínimo de 0(zero) e máximo de 10 (dez) 

pontos, com critério qualitativo.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A RESPEITO DAS PROVAS OBJETIVAS E 

DISCURSIVAS 

5.1. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem 

publicados no Portal da CODHAB.  
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5.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas coma 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início.  

5.3. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o 

horário fixado para o seu início. 

5.4. Não será permitia a leitura de nenhum material impresso ou anotação após o ingresso do 

candidato no ambiente e na sala de aplicação de provas.  

5.5. O candidato que se retirar da sala de aplicação das provas não poderá retornar a ela, em 

nenhuma hipótese, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, 

de fiscal ou membro da Comissão.  

5.6. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

militares, pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 

carteiras funcionais do Ministério Público; Carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de trabalho; e Carteira Nacional de 

Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei nº 9.503/1977). 

5.7. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título 

eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documento 

ilegíveis, vencidos não identificáveis e/ou danificados. 

5.8. No dia da aplicação das provas, candidato que não apresentar documento de identidade 

original, na forma definida no subitem 5.6 deste edital, não poderá fazer as provas e será 

eliminado do processo seletivo.  

5.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que 

compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

5.10. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos 

nem a utilização de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, máquinas calculadoras e/ou 

similares, livros, anotações, réguas, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

5.11 No dia da realização das provas, o candidato (a) somente poderá entrar na sala de prova 

portando os 6 (seis)itens a seguir: 1) Carteira de identidade; 2) Comprovante de inscrição 

físico; 3)Caneta esferográfica preta ou azul, com material transparente; 4) Alimentos que 

devem ser retirados da respectiva embalagem e acondicionados em saco plástico 

transparente; 5) Garrafa sem rótulo de água ou de outro líquido transparente, e 

que seja produzida com material transparente; 6) Chaves, de casa ou do veículo, deverão ser 

colocados dentro de uma embalagem de plástico opaco, fornecida pela 

CODHAB, e, em seguida, devidamente lacrada. 
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5.12 Não será permitido ao candidato permanecer em sala de prova com qualquer item que 

não esteja relacionado no subitem anterior, entre eles: aparelhos eletrônicos, tais como: bip, 

telefone  celular, relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de 

armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda 

eletrônica, notebook, tablets, iPod, smartphones, palmtop, pendrive, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, protetor auricular, receptor, gravador, entre outros. 

5.13. O candidato não deve levar nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia 

de realização das provas. 

5.14. O funcionamento e/ou porte de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a 

realização da prova implicará a imediata eliminação do candidato. 

5.15. Não haverá segunda chamada para aplicação das provas, em nenhuma hipótese. O não 

comparecimento á prova implicará a eliminação do candidato. 

5.16. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida a partir das marcações feitas na 

folha de respostas. 

6.2 A nota na prova objetiva corresponderá ao número de pontos obtidos pelo candidato (a). 

6.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) obtiver pontuação inferior a 5,00 (cinco) pontos na prova objetiva de raciocínio lógico; 

b) obtiver pontuação inferior a 5,00 (cinco) pontos na prova objetiva de informática. 

6.4. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no 

processo seletivo. 

6.5. O candidato não eliminado na forma do subitem 6.4 deste Edital serão ordenados de 

acordo com os valores decrescentes da nota. 

6.7. Será reprovado na prova discursiva e eliminado do processo seletivo o candidato que 

obtiver pontuação inferior a 5 (cinco) pontos. O candidato eliminado no presente subitem 

não terá classificação alguma no processo seletivo. 

6.8. Os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior serão ordenados de acordo 

com os valores decrescentes da soma das notas finais nas provas objetiva e discursiva 
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7. DA NOTA FINAL 

7.1. A nota parcial no processo seletivo será a média aritmética das notas obtidas pelo 

candidato na prova discursiva e de caligrafia.  

7.2. A nota final será o somatório das médias da nota da prova discursiva e de caligrafia, 

juntamente com a somatória das provas objetivas, totalizando o máximo de 40 (quarenta) 

pontos. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) obtiver a maior nota na prova de raciocínio lógico; 

b) obtiver a maior nota na prova de informática; 

c) obtiver a maior nota na prova discursiva; 

d) Apresentação de Prova de Títulos e Experiência; 

 

9.0. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA SELEÇÃO 

9.1. Cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado e classificado no processo 

seletivo, dentro do número de vagas. 

9.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, art. 12, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

9.3. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse. 

9.4. Apresentar, na data da posse, diploma conclusão de ensino médio ou habilitação legal 

equivalente, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 

9.5 Não ter cumprido ou não estar cumprindo sanção criminal(certidão emitida pela 

internet). 

9.6. Apresentar Curriculum vitae.  

9.7. Cumprir as demais previsões contidas nos editais do concurso público e na legislação 

em vigor. 
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9.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse, no que 

couber. 

 

10. DOS VALORES  

10.1. Nos termos da Resolução nº 034/2017 – PRESI, de 03 de janeiro de 2017, que dispõe sobre 

criação e regulamentação do serviço voluntário no âmbito da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, está previsto no artigo 1º, parágrafo primeiro: 

§ 1º O voluntário fará jus ao ressarcimento para cobrir despesas com alimentação e transporte, 

por dia efetivamente realizado.  

10.2. Tendo em vista o disposto no subitem anterior, será garantido o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) ao dia efetivamente trabalhado pelo voluntário. 

10.3. Será caracterizada a ausência, se faltar ao trabalho e caso chegue 10 minutos além do 

horário pré-estipulado.  

10.4. Demais informações de protocolo serão repassadas no ato de contratação.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Para efeito deste Edital, o será considerado dia efetivamente trabalhado os dias úteis do 

calendário nacional. 

11.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo 

seletivo, contidas neste edital, nos comunicados e em outros editais específicos a serem 

publicados, devidamente registrada no livro de Ata. 

11.3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes ao processo seletivo, por meio do Diário Oficial do 

Distrito Federal e do endereço eletrônico http://codhab.df.gov.br. 

11.4. O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e o seu endereço perante 

o Portal Voluntariado, enquanto estiver participando do processo seletivo.  

11.5. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não 

atualização de seus dados. 

11.6. O resultado final do concurso público será homologado na forma da lei. 

11.7. O cadastro reserva estabelecido neste edital gera para o candidato apenas a expectativa 

de direito à seleção, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo e observada 

rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e o 

interesse da CODHAB. 
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11.8.  O prazo de validade do processo seletivo será de 3 (três) meses no portal do 

voluntariado, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, 

podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

11.9. Acarretará a eliminação sumária do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas 

neste edital. 

 

Comissão Executiva da DIREG/CODHAB 

BRASÍLIA, 01 de março de 2019 


