
Contatos
Prezado(a) cidadão(ã),
 

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal disponibiliza os

seguintes meios de comunicação:

 
✔ Para solicitações, dúvidas e sugestões acesse o e-mail:

 

jucis-df@jucis.df.gov.br
 

O usuário também poderá entrar em contato pelos canais de atendimento ao

cidadão:

✔ Para as questões relacionadas ao registro empresarial, utilize o chat (lado

direito inferior da tela principal do site da JUCIS-DF: www.jucis.df.gov.br),

mediante prévia identificação do usuário. O atendimento é realizado de

segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30;

 

✔ Com relação às manifestações como solicitação, sugestão, reclamação,

denúncia, elogio e informações gerais (aquelas não abrangidas pela Lei nº 4.990

de 12/12/2012, a Lei Distrital de Acesso à Informação), serão tratadas por meio

do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF, disponibilizado no site

da Jucis-DF pelo link; por meio do telefone 162, de segunda a sexta-feira, das 7h

às 21h e

sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

Ligação gratuita para telefone fixo e celular; ou ainda, atendimento presencial,

por meio de agendamento no e-mail: ouvidoria@jucis.df.gov.br;

 

http://www.jucis.df.gov.br
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990&&txtAno=2012&&txtTipo=5&&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990&&txtAno=2012&&txtTipo=5&&txtParte=.
https://www.ouv.df.gov.br/#/
mailto:ouvidoria@jucis.df.gov.br


✔ No tocante a pedidos de informação referentes à Lei de Acesso à Informação,

vide contato no ícone da LAI (parte inferior esquerda da página principal no site

da JUCIS-DF: www.jucis.df.gov.br) e,

✔ Em razão de Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

encontrar-se em teletrabalho, a administração coloca à disposição dos(as)

senhores(as) os seguintes contatos:

 

Atendimento ao Usuário

a) e-mail: gau@jucis.df.gov.br,

b) Telefone: (61) 98242-1358.
 

A Jucis-DF disponibiliza a seguir o e-mail institucional de todas as suas unidades

orgânicas, de forma a possibilitar um leque de opções para contatar a autarquia:

UNIDADE E-MAIL

PRESIDÊNCIA ch@jucis.df.gov.br

VICE-PRESIDÊNCIA vicepr@jucis.df.gov.br

SECRETARIA-GERAL secretariag@jucis.df.gov.br

CHEFIA DE GABINETE ch@jucis.df.gov.br

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA daf@jucis.df.gov.br

DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL dre@jucis.df.gov.br

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO dti@jucis.df.gov.br

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ascom@jucis.df.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA ajl@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA-GERAL gasg@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE AGENTES AUXILIARES E
AUTENTICAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTÁBEIS

gaic@jucis.df.gov.br

http://www.jucis.df.gov.br
mailto:gau@jucis.df.gov.br


GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO gac@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO gau@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE CADASTRO,
ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO

gcad@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS gcf@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, MATERIAIS,
PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

gcmp@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE DOCUMENTOS gdoc@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS ggp@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE INTEGRAÇÃO,
INOVAÇÃO E GOVERNANÇA

gig@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO gpo@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE PRÉ-ANÁLISE E VIABILIDADE gvia@jucis.df.gov.br

GERÊNCIA DE REGISTRO EMPRESARIAL gre@jucis.df.gov.br

AUDITORIA auditoria@jucis.df.gov.br

OUVIDORIA ouvidoria@jucis.df.gov.br


