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A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO BANCO CENTRAL BRASIL, no uso de 
suas atribuições, convoca os candidatos nomeados para o cargo de Técnico do Banco Central do Brasil, na 
forma da Portaria nº 71.206, de 12 de junho de 2012, para a apresentação de documentos relativos aos 
requisitos de investidura no cargo e para a posse coletiva, nos termos do disposto neste edital, no Edital 
Bacen Técnico nº 1, de 18 de novembro de 2009, e nos editais subsequentes. 

 
1 APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
1.1 Os candidatos nomeados deverão comparecer à cerimônia de posse coletiva com cópia autenticada, 

ou com cópia simples acompanhada de original, dos comprovantes de que trata o subitem 5.1 do 
Edital Bacen Técnico nº 1, de 18 de novembro de 2009. 

1.2 Os endereços das praças, para apresentação dos exames com vistas à qualificação médica, estão 
indicados no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?ENDERECOS. 

1.3 A ausência total ou parcial de comprovação dos requisitos exigidos para investidura no cargo, no 
prazo de 30 dias da data de nomeação de que trata a mencionada Portaria nº 71.206, de 2012, 
impedirá a posse do candidato. 

1.4  A não apresentação do candidato para posse, no prazo indicado no subitem 1.3 deste edital, 
implicará o cancelamento da sua nomeação. 

1.5 A não apresentação do candidato para exercício do cargo no prazo de 15 dias, a contar da data da 
posse, implicará a sua exoneração. 

 
2 CERIMÔNIA DE POSSE COLETIVA 
2.1 A cerimônia de posse coletiva será realizada no dia 27 de junho de 2012, às 10 horas, no auditório da 

Unibacen no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto 31, Lotes 1A/1B, CEP: 70200-
002, na praça de Brasília. 

2.1.1 Os candidatos nomeados também deverão comparecer ao local de que trata o subitem 2.1 deste 
edital às 14 horas do dia 27 de junho de 2012 para cumprimento das formalidades 
complementares ao ato de posse. 

2.1.2 Os candidatos nomeados deverão apresentar-se, em traje social ou esporte fino, para a 
cerimônia de posse, quando poderão estar acompanhados de familiares e outros convidados. 

2.2 Os candidatos com documentação regular poderão entrar em exercício no cargo a partir do mesmo 
dia em que tomarem posse, na forma da legislação em vigor e das normas internas do Banco Central. 

2.3 Em seguida à posse e ao exercício, os novos servidores participarão de curso de ambientação, nos 
dias 28 e 29 de junho de 2012, na praça de Brasília. 
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