
Cardiologia; c) Endoscopia Ginecológica (607) e Medicina Fetal (615): 120 itens sobre
Ginecologia e Obstetrícia; d) Endoscopia Respiratória I (608): 120 itens sobre
Pneumologia; e) Endoscopia Respiratória II (609): 120 itens sobre Cirurgia Torácica; f)
Neonatologia (619): 120 itens sobre Pediatria; g) Psicogeriatria (627), Psicoterapia (629) e
Psiquiatria da Infância e Adolescência (624): 120 itens sobre Psiquiatria; h) Transplante
Renal (626): 120 itens sobre Nefrologia; i) Alergia e Imunologia Pediátrica (601): 60 itens
sobre Pediatria e 60 itens sobre Alergia e Imunologia; j) Endocrinologia Pediátrica (605):
60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre Endocrinologia; k) Gastroenterologia Pediátrica
(610): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre Gastroenterologia; l) Hematologia e
Hemoterapia Pediátrica (611): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre Hematologia e
Hemoterapia; m) Infectologia Pediátrica (613): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Infectologia; n) Medicina Intensiva Pediátrica (61660 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Medicina Intensiva; o) Nefrologia Pediátrica (618): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Nefrologia; p) Neurologia Pediátrica (621): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Neurologia; q) Pneumologia Pediátrica (623): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Pneumologia; r) Reumatologia Pediátrica (625): 60 itens sobre Pediatria e 60 itens sobre
Reumatologia; s) Hepatologia (612); 40 itens sobre Gastroenterologia, 40 itens sobre
Clínica Médica e 40 itens sobre Infectologia; e t) Medicina Paliativa (617): 10 itens sobre
Anestesiologia, 10 itens sobre Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 10 itens sobre Cirurgia
Oncológica, 10 itens sobre Clínica Médica, 10 itens sobre Geriatria, 10 itens sobre
Mastologia, 10 itens sobre Medicina de Família e Comunidade, 10 itens sobre Medicina
Intensiva, 10 itens sobre Neurologia, 10 itens sobre Nefrologia, 10 itens sobre Oncologia
Clínica e 10 itens sobre Pediatria. // 4. Ano Adicional em Programa de Residência Médica /
4.1. Para os candidatos a programas de ano adicional em programa de Residência Médica
será aplicada prova objetiva composta de 120 itens abordando temas compatíveis comas
exigências da terminalidade de programas de Residência Médica na área específica do pré-
requisito exigido, a saber: a) Ano Adicional da Ortopedia e Traumatologia-Cirurgia de
Coluna - R4 (701): 120 itens sobre Ortopedia e Traumatologia.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2022 - (UASG 450432)
Objeto: Aquisição de acervo bibliográfico para implementação do Programa Mulheres
Inspiradoras-PMI que faz parte da política educacional de Valorização de Meninas e
Mulheres e de enfrentamento às violências desta Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF) visando fortalecer ações a partir de práticas de leitura e escrita na
rede pública de ensino do Distrito Federal. Valor total estimado: R$ 183.676,80(cento e
oitenta e três mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Processo nº 00080-
00080963/2022-12. Cadastro das Propostas: a partir de 21/10/2022. Abertura das Propostas:
10/11/2022, à partir das 10h, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Aquisição de kit material escolar para atender as necessidades de atividades da
Educação Infantil – Pré-escola e o Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF. Valor total estimado: R$ 38.945,99(trinta e oito mil
novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Processo nº 00080-
00058047/2022-98. Cadastro das Propostas: a partir de 21/10/2022. Abertura das Propostas:
08/11/2022, à partir das 10h, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/

WILLIAM WAGNER DIAS SOUZA
Pregoeiro

SUBSECRETARIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

 
EDITAL Nº 03, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO EXTERNO SIMPLIFICADO PARA SERVIDOR EFETIVO DA
CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PARA ATUAR

COMO FORMADOR NA SUBSECRETARIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CADASTRO RESERVA

A SUBSECRETÁRIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Portaria nº 764, de 8 de
agosto de 2022, torna pública a realização de Processo Seletivo Externo Simplificado para
Servidor Efetivo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal para atuar como
formador na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação e
cadastro reserva, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. 1. O presente Processo Seletivo Externo Simplificado será organizado pela equipe
gestora da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do
Distrito Federal (EAPE) e regido por este edital.

1.2. Este edital estabelece os critérios para o Processo Seletivo Externo Simplificado
para seleção de servidor efetivo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal
para atuar como formador na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais
da Educação–EAPE e na formação de cadastro reserva, conforme levantamento prévio
das necessidades e prioridades de formação continuada da SEEDF ou parcerias
firmadas, referentes aos Eixos Integradores: Aprendizagens e Tecnologias;
Planejamento e Práticas de Gestão Pedagógica; Fundamentos, Política, Gestão
Educacional, Qualidade de Vida no Trabalho –QVT; e Diversidade e Inclusão.

1.3. O Processo Seletivo Externo Simplificado visa ao preenchimento de 99 (noventa e
nove) vagas para atuar como formador, com provimento imediato, na Subsecretaria de
Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal – EAPE e de
125 (cento e vinte e cinco) vagas para a formação de cadastro reserva nos Ciclos
ofertados e vinculados à Matriz de Formação Curricular da EAPE.

1.4. Poderá concorrer ao presente Processo Seletivo Externo Simplificado somente servidor
efetivo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que não estiver atualmente lotado na
Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

2. DA ATUAÇÃO, DAS ATRIBUIÇÕES E DA CARGA HORÁRIA DO
FORMADOR

2.1. O servidor poderá candidatar-se para atuar em 01(um) Ciclo, de acordo com sua
formação/experiência e atuação, listados no Anexo I, de acordo com os critérios
definidos neste edital.

2.1.1. O servidor selecionado atuará como formador em docência na formação
continuada dos profissionais da educação básica da Carreira Magistério Público do
Distrito Federal e/ou da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, de acordo
com sua formação/experiência e atuação.

2.1.2. O servidor selecionado atuará em ciclos que compreendem:

a) os Eixos Integradores: Aprendizagens e Tecnologias; Planejamento e Práticas de
Gestão Pedagógica; Fundamentos, Política, Gestão Educacional, Qualidade de Vida no
Trabalho - QVT; e Diversidade e Inclusão;

b) a integração às carreiras Magistério Público, conforme a Lei n° 5.105/2013, e
Assistência à Educação, conforme a Lei nº 5.106/2013;

c) o Currículo e aos demais documentos norteadores da Educação Básica da SEDF;
d) a atuação do formador não está condicionada a proposta apresentada no processo
seletivo;
e) O formador, de acordo com sua experiência e atuação, poderá atuar,
excepcionalmente, em outro ciclo/percurso conforme necessidade de formação da
EAPE.
2.2. São atribuições do formador:
a) planejar, elaborar, realizar, ministrar e avaliar, com base no levantamento de
demandas e prioridades, ciclos/percursos de formação continuada, nas modalidades
presencial, à distância e híbrido;
b) planejar, elaborar, realizar, ministrar e avaliar, com base no levantamento de
demandas e prioridades da Secretaria de Estado de Educação, congressos,
conferências, seminários, simpósios, mesas-redondas, colóquios, fóruns, palestras,
oficinas temáticas, projetos e outras ações similares de formação, no âmbito desta
Secretaria, para os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e da
Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal;
c) realizar acompanhamento de formação continuada por meio de TICs;
d) elaborar material didático-pedagógico para a formação continuada na EAPE;
e) atender, com base em seu planejamento, setores da SEDF que solicitarem apoio
pedagógico, no âmbito da formação continuada;
f) participar de reuniões pedagógicas da EAPE;
g) analisar propostas de cursos de instituições externas interessadas em ofertar cursos,
para fins de validação, conforme portaria específica, e emitir parecer técnico, quando
necessário;
h) planejar e realizar a formação do professor atuante nas oficinas pedagógicas das
Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e em outras formações específicas, quando
for o caso;
i) propor, articular, acompanhar e avaliar a formação continuada a ser desenvolvida
pelo professor das oficinas pedagógicas das CREs e de outras formações específicas,
quando for o caso;
j) representar a EAPE em cursos, congressos, conferências, seminários, simpósios,
mesas redondas, colóquios, fóruns, palestras, oficinas temáticas, projetos e outras
ações similares de formação, quando a equipe gestora designar;
k) participar de congressos, conferências, seminários, simpósios, mesas-redondas,
colóquios, fóruns, palestras, oficinas temáticas, projetos e outras ações similares de
formação, para fins de divulgação de resultados de pesquisas de formação continuada,
mediante atesto da Diretoria de Organização do Trabalho Pedagógico/DIOP e
homologado pelo gabinete da EAPE;
l) orientar e acompanhar projetos desenvolvidos pelos cursistas em unidade
escolar(UE),unidade escolar especializada (UEE) ou escola de natureza especial (ENE)
e nas CREs, vinculados à formação continuada, quando a equipe gestora da EAPE
designar;
m) atuar nas mais diversas ações de formação.
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