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CLDF NOMEIA APROVADOS
E INICIA CADASTRO RESERVA

Ana Paula Alves

Durante posse de 46 aprovados, na segunda-feira 26, conﬁrmação de novas nomeações e expectativa pelo cadastro reserva.

Todas as 86 vagas disponibilizadas no
úl mo concurso público da CLDF já foram
providas. As úl mas publicações aconteceram no
Diário Oﬁcial da CLDF desta quarta-feira e, além
dos aprovados dentro do quadro de vagas, duas
convocações já são do cadastro reserva. A no cia
de que todas nomeações ocorreriam ainda este
mês foi dada pelo presidente da Casa, Rafael
Prudente, durante a cerimônia virtual de posse de
46 aprovados, realizada na segunda-feira (26).
A nomeação de todos os aprovados é, sem
dúvida, uma grande vitória. E o início das nomeações
do cadastro reserva é um avanço ainda maior, o que
demonstra não apenas a seriedade durante as
negociações, mas, principalmente, o compromisso
com a boa poli ca do presidente Rafael Prudente e
do secretário-geral, Marlon Cambraia, ao assumirem
compromissos exequíveis e cumpri-los com rigor.
Tudo foi feito sem ﬁrulas, ilusões ou promessas vãs,
nunca u lizando a necessária responsabilidade ﬁscal
como ar cio protelatório.
Durante a cerimônia de posse realizada na
segunda-feira, o presidente do Sindical, Jeizon
Silverio, lembrou as diﬁculdades enfrentadas e

falou da expecta va de estender as nomeações.
“Ninguém imaginava que tantas variáveis
nega vas fossem incidir sobre esse concurso:
reforma da previdência, modiﬁcação de alíquota,
uma crise econômica brutal, pandemia. Apesar de
todas essas diﬁculdades, haver a conﬁrmação da
nomeação de todas as vagas do edital é sempre
uma esperança de já começarmos a ingressar no
cadastro reserva”, disse.
A Câmara Legisla va ingressou no cadastro
reserva para cumprir o compromisso de nomear
os 86 cargos. Os postos preenchidos pelos
excedentes decorrem de bloqueios de vagas em
razão de disputa judicial e, tão logo o li gio no
Poder Judiciário seja ul mado, também ocorrerão
as nomeações correspondentes.
Parabéns aos nomeados, parabéns ao
espírito público dos membros da Mesa Diretora,
liderada por seu presidente e, acima de tudo,
parabéns à sociedade do Distrito Federal que
passa a ter, progressivamente, um quadro de
pessoal ainda mais qualiﬁcado apto a prestar
serviços públicos de excelência no Poder
Legisla vo da capital do país .

Ana Paula Alves

SINDICAL FAZ NOVA ENTREGA
DE CESTAS BÁSICAS
Na sexta-feira (23), o Sindical entregou 50
cestas básicas para três en dades que
auxiliam famílias carentes no Distrito
Federal. As doações fazem parte da
campanha Drive Thru da Solidariedade e
foram adquiridas graças ao apoio e
par cipação de servidores da CLDF, da
sociedade e de parceiros do movimento.
As doações feitas à Rede de Solidariedade,
Ins tuto Entre Nós e Ins tuto Ajax serão
direcionadas a famílias carentes e em
situação de vulnerabilidade agravada em
razão da pandemia.
De cima para baixo: Diretoria do Sindical com
representantes do Ins tuto Ajax, com representantes do
Ins tuto Entre Nós e com representantes da Rede de
Solidariedade.

O Drive Thru da Solidariedade funciona de
segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
Recebemos doações de qualquer po de
gênero alimen cio não perecível e
materiais de higiene pessoal. Doações em
dinheiro podem ser feiras, por meio de
depósito bancário na Conta Corrente:
Banco Sicoob Legisla vo (756), agência
4259, C/C 3280-8, CNPJ: 37.992.8490001/07 – Sindicato dos Servidores do
Poder Legisla vo e do Tribunal de Contas
do Distrito Federal.
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