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Ofício nº 257/2021/GAB/PRES                                                         Brasília, 29 de julho de 2021. 

 

 

AO 

BRB – BANCO DE BRASÍLIA  

A/C Sr. PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA  

DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S.A  

CENTRO EMPRESARIAL CNC - ST SAUN QD. 5 – LOTE C – BLOCO B e C 

BRASÍLIA, DF – CEP 70091-900 

 

 

ASSUNTO: RECONSIDERAR AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE VALIDADE DO 

CONCURSO PÚBLICO BANCO DE BRASÍLIA DE 2019 – CARGO ESCRITURÁRIO 

(CP-29) E REPOSIÇÃO DAS VAGAS NÃO PREENCHIDAS DAS ÚLTIMAS 

CONVOCAÇÕES.  

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Em audiência realizada em (16/7) com representantes da Comissão dos aprovados 

e em cadastro de reserva do concurso BANCO DE BRASÍLIA DE 2019 – CARGO 

ESCRITURÁRIO (CP-29), o Sindicato dos Bancários de Brasília, representado por seu presidente, 

KLEYTTON GUIMARÃES MORIAS, reforçando o compromisso histórico da entidade, cuja luta 

de anos, forte e persistente, é responsável tanto pela preservação da instituição pública e do povo 

do DF quanto pela política de fortalecimento dos quadros técnicos mediante concurso público, 

considerando o compromisso de canal de comunicação do BRB com os concursados, por meio do 

Sindicato, com vistas a dialogar sobre as possibilidades de contratação solicita audiência para tratar 

da AMPLIAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO ESCRITURÁRIO CP 2019, BEM COMO 

REPOSIÇÃO DAS VAGAS NÃO PREENCHIDAS DAS ÚLTIMAS CONVOCAÇÕES.  

 

  Reforçamos que o compromisso do Sindicato com a pauta é também justificado 

face a observação das condicionantes de trabalho nas unidades de atendimento e outras analisadas 

pelo DIEESE, segundo o qual ao comparar o total de funcionários e de concursados do BRB, no 

período de 2015 a 1º trimestre de 2021, com outros indicadores do banco é possível perceber o 

aumento da intensidade do trabalho ao longo dos últimos anos. 

 

   Isso se verifica ao comprar a evolução do Ativo Total (em termos reais) por número 

de concursados, vem crescendo ano a ano, saindo de R$ 4,91 milhões em 2015 para R$ 9,31 

milhões em março de 2021, que corresponde a uma variação de 89,5%. Outro indicador que 

expressa o aumento dessa intensidade é a relação entre o número de clientes do BRB por total de 

concursados, que saltou em 2015 de 225,5 em média para 323,0 em 2021, um aumento de 43,2% 

no período.  

 

Por outro lado, percebemos que o atendimento à solicitação é uma oportunidade 

face a: 
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1. Qualidade técnica dos aprovados, submetidos a um certame de complexas exigências;  

 

2. Vantagem competitiva da instituição que poderá dispor de qualificada reserva técnica de mão 

de obra estratégica destinada a ampliar e/ou repor quadros técnicos aos projetos de ampliação 

do escopo de atuação do banco, bem como àqueles próximos ou já elegíveis à aposentação; 

 

3. Ocasionando economicidade, tendo em vista a segurança jurídica que os instrumentos 

administrativos à disposição permitem à ampliação do prazo de vigência do concurso o que é 

desejável e recomendável ao gestor público; 

 

4. Por fim, pode expressar e fortalecer na comunidade a sensibilidade social da instituição, diante 

do quadro de desemprego no país;   

 

Assim, anexamos ofício e argumentos da Comissão dos concursados endereçados 

à direção do Sindicato reforçando o pleito apresentado. 

 

Na certeza de que é sensível à direção do BRB a pauta em destaque, aguardamos 

retorno breve para que possamos convergir encaminhamentos, em tempo, aproveitamos o ensejo 

para renovar nossos votos de estima e consideração. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Kleytton Guimarães Morais 

Presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ofício nº 257/2021/GAB/PRES                                                         Brasília, 29 de julho de 2021.

		2021-07-29T06:53:01-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




