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EDITAL Nº 187, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

PROJETO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE CADASTRO RESERVA QUE 
ALIMENTARÁ AS VAGAS DOS PROJETOS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS VIGENTES NO ÂMBITO DA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

A Companhia de Desenvolvimento 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; no Decreto Distrital n.º 37.010, de 
23 de dezembro de 2015 e no PROGRAMA BRASÍLIA CIDADÃ DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL; 
torna pública a realização de processo seletivo para provimento de vagas de formação de cadastro 
reserva no serviço voluntário de caráter temporário (por prazo determinado), mediante as condições 
estabelecidas neste edital e na legislação de regência. 

1. DAS DISPOSIÇÕES 

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão Executiva do Projeto de Serviço Voluntário, 
designado através da Resolução SEI-GDF n.º 134/2022 (86163996), regido por este edital e executado 
através da Diretoria Imobiliária, bem como da Diretoria de Regularização de Interesse Social, com sede 
no Setor Comercial Sul Quadra 6, 5º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.306-918. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar voluntários para provimento de 50 (cinquenta) vagas 
de formação de cadastro reserva. 

1.3. Inicialmente serão chamados para análise de currículos os 80 (oitenta) primeiros inscritos no 
programa de voluntariado. 

1.4. O processo seletivo de que trata este Edital consistirá em análise curricular e entrevista para 
avaliação e aptidões para execução do projeto em questão. 

1.5. O trabalho voluntário será executado inicialmente num período de 12 (meses) meses, podendo ser 
renovado por igual período, quantas vezes necessário, conforme necessidade da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 

2. DAS FUNÇÕES: 

2.1. O Prestador de serviços Voluntário trabalhará no auxílio no preparo e análise de documentação 
para habilitação, formalização de dossiês, cadastro único e atendimento aos candidatos do Programa 
Habitacional do DF, e/ou no apoio e auxílio para preparo de documentação para habilitação de 
candidatos a subsidiar o processo de Regularização Fundiária Urbana a ser realizado em todo o Distrito 
Federal, para fins de titulação de unidades imobiliárias criadas por projetos de parcelamentos que 
originaram diversas cidades no Distrito Federal, geridos pela CODHAB, nos termos: 

• Da Lei Distrital nº 3.877/2006 (82217360) que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito 
Federal; 

• Do Decreto Distrital nº 33.033 de 08/07/2011 que institui o Novo Cadastro da Habitação do 
Distrito Federal, revogado pelo Decreto 33.965 de 29/10/2012 (82207035); 

http://www.codhab.df.gov.br/
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=97424963&id_procedimento_atual=95672462&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010127&infra_hash=f9de39e34d0f50efa50dae547d9b8898eb1cd2deaa252e03d8792544c1ecc42f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93103613&id_procedimento_atual=95672462&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010127&infra_hash=b1515c41aeae5c2f8f7f68659cba07cda6769a5ff8ce332303ccb6f6a67a5134
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93092317&id_procedimento_atual=95672462&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010127&infra_hash=882d582e7ab9b32d1bd33cdb8a5e5c63f05d3c7d12f642466eb2a7cd76cf900c


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Diretoria Imobiliária 

Diretoria de Regularização de Interesse Social 
 

“É Tempo de Ação” 
SCS Qd. 6 – Bloco A – Lotes 13 – CEP: 70.306-918 – Brasília/DF  

Visite nosso site: www.codhab.df.gov.br 

 

 

• Do Decreto Distrital 33.177 de 01/09/2011 (82206300) que dispõe sobre os critérios de 
classificação de candidatos inscritos no Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, anexo 
único alterado pelo Decreto nº 33.964 de 29/10/2012 (82223760); 

• Do Decreto Distrital nº 39.734 de 26/03/2019 (82207447) que dispõe sobre a criação do 
Programa de Voluntariado do Distrito Federal - Voluntariado em Ação; 

• Da Resolução CODHAB nº 569/2019 (82213437) que dispõe sobre o serviço voluntário no 
âmbito da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal; e 

• Considerando a distribuição de lotes que originaram diversas cidades no Distrito Federal, 
atualmente chamados de Cidades Consolidadas, bem como os lotes criados por projetos de 
parcelamentos para fins de regularização fundiária das ocupações situados em Área de 
Regularização de Interesse Social – ARIS definida na Estratégia de Regularização Fundiária 
Urbana do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF, aprovado 
pela Lei Complementar n. º 803/2009, com as alterações dadas pela Lei Complementar n. º 
854/2012; 

• Considerando que Esta Companhia, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, 
obedece a diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Distrito Federal, onde específica que os 
imóveis a ela destinados, devem ser direcionados para a política habitacional do Distrito 
Federal visando cumprir sua missão de prover habitação de qualidade, prestando serviço à 
comunidade com moradias sociais; 

• Considerando que o objetivo é promover a plena regularização fundiária com a devida titulação 
aos ocupantes de unidades imobiliárias criadas por projetos de parcelamentos compatíveis 
com o ordenamento territorial urbano; 

• Considerando que a Lei Federal nº 13.465/2017, foi regulamentada no Distrito Federal 
pelo Decreto nº 40.254/2019, que foi revogado pelo Decreto n° 42.269/2021, onde traz em seu 
Art. 23, o mínimo que deve conter na instrução do projeto de regularização fundiária e no inciso 
V, do Art. 13º, estabelece a apresentação do levantamento cadastral socioeconômico das 
famílias ocupantes da área a ser regularizada; e 

• Do Projeto Específico. 

3. DAS VAGAS 

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

FUNÇÃO: Voluntário 

LOTAÇÃO: Diretoria Imobiliária e Diretoria de Regularização de Interesse Social 

 

CADASTRO RESERVA 

MATUTINO/VESPERTINO 

50 

  

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Idade mínima de 18 anos, ou emancipado na forma da lei civil; 
4.2 Escolaridade mínima: Ensino médio completo; 
4.3 Conhecimento básico em Informática; 
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4.4 Apresentar certidões negativas do TJDFT, TRF e TRE. 
(https://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoId=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.VisaoG
erarCertidao); (https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa); 
(http://www.tredf.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais). 
5. DA CARGA HORÁRIA E RECEBIMENTO DO AUXÍLIO 

5.1 A carga horária de prestação de serviço voluntário, observará o horário do expediente (matutino: 
das 8:00h às 12:00h; vespertino das 14:00h às 18:00h.), a necessidade e o interesse da CODHAB, não 
podendo ser inferior e nem ultrapassar 4h (quatro horas) diárias. 

5.2 Compõe a ajuda de custo ao voluntário R$ 11,00 (ONZE REAIS) de passagem e R$ 40,00 
(QUARENTA REAIS) de auxílio alimentação, por dia trabalhado. 

5.3 O voluntário que não comparecer ao Arquivo localizado no SIA e/ou na Sede da Companhia para 
exercer suas funções não terá direito à ajuda de custo referente a data do não comparecimento. 

5.4 Não será admitido atestado médico para justificar faltas no trabalho voluntário. 

5.5 O voluntário não poderá em hipótese alguma trabalhar por mais de 4:00h no mesmo dia. 

5.6 O pagamento do auxílio será efetuado com base nos dias trabalhados. 

5.7 O pagamento do auxílio será efetuado até o 15º dia do mês subsequente ao trabalhado, em conta 
corrente ou poupança do voluntário no Banco de Brasília – BRB. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet no endereço eletrônico 
https://voluntariadoemacao.sejus.df.gov.br, no período entre 09:00 (nove) horas do dia 16 de maio de 
2022 às 18:00 (dezoito) horas do dia 16 de maio de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

6.2. A CODHAB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 

6.3. O candidato é responsável exclusivo 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. 

6.4. 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. 

6.5. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico, bem 
como a transferência de sua inscrição para terceiros. 

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

http://www.codhab.df.gov.br/
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7. DO LOCAL DE ENTREGA DE CURRÍCULOS E DOCUMENTAÇÃO 

7.1. A entrevista ocorrerá no dia 19/05/2022 no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, na 
sede da CODHAB/DF localizada no Setor Comercial Sul Quadra 6, 1 º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 
70.306-918, ocasião em que os candidatos deverão apresentar os currículos, as certidões negativas 
a cópia e o original da documentação pessoal, para avaliação da Comissão Executiva do Projeto de 
Serviço Voluntário CODHAB/DF. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

8.1. Para efeito deste Edital, será considerado trabalho voluntário só os dias úteis do calendário 
regional, com expediente no Arquivo localizado no SIA e/ou na Sede da CODHAB. 

8.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das normas contidas neste edital e nos 
demais comunicados de atos expedidos para este projeto. 

8.3. 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://www.codhab.df.gov.br/. 

8.4. O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e o seu endereço perante o Portal 
Voluntariado, enquanto estiver participando do processo seletivo. 

8.5. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de 
seus dados. 

8.6. 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. 

8.7. O termo de compromisso terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, a critério da CODHAB, mediante termo aditivo, nos termos do art. 6º do Decreto 
(Distrital) 37.010/2015; 

8.8. O termo de compromisso poderá ser rescindido a qualquer momento, pelas partes, desde que 
comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

8.9. O candidato voluntário que não apresentar desenvoltura em suas atividades, poderá ser 
dispensado a qualquer momento pela Diretoria demandante. 

  

Brasília, 25 de abril de 2022 

 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Diretoria Imobiliária 

Diretoria de Regularização de Interesse Social 
 

“É Tempo de Ação” 
SCS Qd. 6 – Bloco A – Lotes 13 – CEP: 70.306-918 – Brasília/DF  

Visite nosso site: www.codhab.df.gov.br 

 

 

 
 

ANEXO I 
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 
Item Formação Pontuação 
01 Nível Superior completo 3 pontos 

 
02 

Experiência em atividade voluntária nos termos da Lei nº 
9.608/1998 em outras instituições, comprovada por 
declaração. 

 
3 pontos 

03 Experiência relacionada à atividade a ser desenvolvida, 
mediante apresentação de documento comprobatório. 
No âmbito de habitação. 

7 pontos 

 
04 

Inscrição em Programa Social, Distrital ou Federal, 
como Bolsa Família, Bolsa PROJOVEM, PROUNI, FIES, 
entre outros; e/ou mulheres abrigadas em organização 
do estado e/ou com medida protetiva. 

 
2 pontos 

05 Análise curricular 5 pontos 
Total 20 pontos 

 
ANEXO II 

CRITÉRIO DE SELAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

 
Apresentação pessoal (o que e como o 
candidato fala sobre si) 

0,0 pontos se for ruim 
2,0 pontos se for 
regular  
4,0 pontos se for boa 
8,0 pontos se for excelente 

Demonstração de conhecimento e interesse 
(o candidato parece ter domínio da área em 
que se propõe a atuar?) 

0,0 pontos se for ruim 
2,0 pontos se for 
regular  
4,0 pontos se for boa 
8,0 pontos se for excelente 

Comunicação e desenvoltura (o candidato 
consegue se expressar adequadamente 
para o desempenho da função?) 

0,0 pontos se for ruim 
2,0 pontos se for 
regular  
4,0 pontos se for boa 
8,0 pontos se for excelente 

O cadidato demonstra interesse em 
realizar trabalho voluntário na área de 
habitação de interesse social 

0,0 pontos se for ruim 
2,0 pontos se for 
regular  
4,0 pontos se for boa 
6,0 pontos se for excelente 

Total 30,0 pontos 
Caso haja empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

1. De maior idade; 

2. Possuir maior nota na Entrevista; 

3. Ser beneficiário de Programa Social, federal ou distrital. 

http://www.codhab.df.gov.br/

