Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração – DIPES
Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP
Gerência de Apontamentos e Informações Funcionais – GEAPI

TIRA DÚVIDAS – Concurso Público
1. Há expectativas de convocação?
As convocações são realizadas conforme necessidade e interesse do Banco.
Os candidatos aprovados no certame serão convocados por meio de publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal, por e-mail e por telegrama, conforme a Lei nº 1.327/1996.
O acompanhamento das convocações poderá ser feito por meio do endereço eletrônico
http://portal.brb.com.br/para-voce/sobre-o-brb/concursos.

2. Como atualizar o endereço residencial, telefone e e-mail?
O candidato deverá enviar carta registrada à Superintendência de Gestão de Pessoas – Sugep,
SBS Ed. Brasília, 17º andar, 70072-900, solicitando a alteração do endereço residencial,
telefone e/ou e-mail.
É de exclusiva responsabilidade do candidato, os prejuízos advindos da não atualização de
seus dados pessoais.
3. Quantos candidatos foram convocados?
O número de candidatos convocados poderá ser consultado por meio das publicações
divulgadas no endereço eletrônico: http://portal.brb.com.br/para-voce/sobre-o-brb/concursos.
4. O BRB convocará todos os candidatos classificados?
A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas
estabelecidas no edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação,
limitada ao prazo de validade do concurso público e observada rigorosamente a ordem de
classificação dos candidatos.
5. Qual a validade do concurso?
O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.
Os Editais de homologação do resultado final do concurso público 2011 (para os cargos de
analista de tecnologia da informação e escriturário) e 2013 (para o cargo de analista de
tecnologia da informação) foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF,
respectivamente, em 08/12/2011 e 23/05/2013, portanto, a validade do concurso 2011
terminará em 08/12/2015, conforme publicação no DODF da prorrogação em 09/12/2013, e o
concurso 2013, cuja validade era até 23/05/2015, foi prorrogado por mais dois anos, vencendo
em 23/05/2017.
6. O que o candidato deve levar no dia da Apresentação Institucional?
Neste dia, não é necessário apresentar ou entregar documentos para admissão. O candidato
deve apenas comparecer portando documento oficial com foto para ter acesso às dependências
do Banco.
Fonte de informações:
Concurso 2011: EDITAL Nº 1 – BRB, de 7 de julho de 2011;
Concurso 2013: EDITAL Nº 1 – BRB, de 10 de janeiro de 2013.

7. O candidato pode ser representado por procuração?
O candidato, por justo motivo, que não puder comparecer à Apresentação Institucional, poderá
ser representado por meio de procuração, instrumento público, elaborado especificamente
para tal representação. Lembrando que no dia seguinte da apresentação, iniciam-se os exames
médicos admissionais, sendo obrigatória a presença do candidato convocado.
No dia da Apresentação Institucional, o procurador deverá apresentar a procuração, seu
documento oficial com foto e cópia autenticada do documento de identidade do candidato.

Fonte de informações:
Concurso 2011: EDITAL Nº 1 – BRB, de 7 de julho de 2011;
Concurso 2013: EDITAL Nº 1 – BRB, de 10 de janeiro de 2013.

