
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Educação Básica

Circular SEI-GDF n.º 190/2018 - SEE/GAB/SUBEB Brasília-DF, 25 de junho de 2018

Para: Gabinete do Secretário de Estado de Educação, às Subsecretarias da SEEDF, às
Coordenações Regionais de Ensino e às Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal

Assunto: Concessão de aptidão aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal

 

Conforme estabelecido na Portaria nº 173, de 20 de junho de 2018, publicada no DODF
nº 119, de 25 junho de 2018, que dispõe sobre critérios para concessão de ap dão aos servidores
integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, as Subsecretarias de Educação Básica e
de Gestão de Pessoas disponibilizarão um novo período, para que o servidor possa adquirir ap dão,
visando ao suprimento de carências na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal nos componentes
curriculares especiais, atendimentos, unidades escolares especializadas, escolas de natureza
especial, Educação a Distância e Programa de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI (Parte Flexível).

 

Seguem, abaixo, o cronograma e as orientações para a concessão da aptidão:

1 - Para os Centros Interescolares de Línguas - CIL:

O servidor interessado em atuar no CIL deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o
cadastro inicial, fazer a opção pela língua estrangeira moderna de interesse e seguir as orientações
para o agendamento das entrevistas.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de entrevistas: 06 a 17 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado na unidade
escolar.

2 - Para atuar nos Atendimentos Educacionais Especializados nos Centros de Ensino Especial, no
Centro de Ensino Especial de Deficiência Visual, na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de
Tagua nga (EBT), no Programa da Educação Precoce, nas Classes Especiais de Deficiência
Intelectual, Deficiência Múl pla e Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do
Espectro Au sta, nas Classes Bilíngues, Professor Intérprete Educacional, na EJA Interven va, nas
Salas de Recursos Generalistas e Específicas e I nerância de Surdez/Deficiência Audi va,
Surdocegueira, Deficiência Visual, Altas Habilidades/Superdotação nas áreas da Educação
Especial:

O servidor interessado em atuar nos atendimentos educacionais especializados deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para efetuar o
agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos (originais e cópias) exigidos para atuação nesses atendimentos, conforme
detalhado na Portaria de Ap dão, deverão ser apresentados no ato da  entrevista. As cópias serão
retidas pela Banca Examinadora.
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O Plano de Ensino, Plano de aula ou Plano de Trabalho, quando for o caso, deverá ser anexado em
campo próprio no momento do agendamento da entrevista. Caso o Plano de Ensino, Plano de aula ou
Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído, por cons tuir item
obrigatório.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de Avaliação: 06 a 17 de agosto de 2018 e de 03 a 14 de dezembro de 2018,  de acordo com
o agendamento realizado no site.

Local de realização da Avaliação para atuar na área da Surdez/Deficiência Audi va e
surdocegueira: CAS. Endereço: SGAS 911/912 - AE - Lote 42/48 - Brasília/DF.

Local de realização da Avaliação para atuar na Deficiência Visual: CEEDV. Endereço: SGAS 612 -
Brasília/DF. 

Local de realização das entrevistas para atuar nas demais áreas da Educação Especial: Unidade I da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C,
Edifício Phenícia.

 

3 - Para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA:

O servidor interessado em atuar no SEAA deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher
o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
exigidos para atuação nesses atendimentos deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias
serão re das pela Banca Examinadora, assim como a declaração que comprove o tempo de
experiência em docência na Educação Básica.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 06 a 17 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

 

4 - Para o Centro Integrado de Educação Física - CIEF:

O servidor interessado em atuar no CIEF deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher
o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 14 a 16 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado na unidade
escolar.

Local de realização da avaliação: Centro Integrado de Educação Física – CIEF. Endereço: SGAS 907 -
Brasília/DF, telefone: 3901-1540.
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5 - Para o Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID:

O servidor interessado em atuar no Projeto Centro de Iniciação Despor va CID deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento
das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora, assim
como a comprovação da experiência profissional.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 06 a 08 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

 

6 - Para o Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras - PGINQ:

O servidor interessado em atuar no PGINQ deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br,
preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora, assim
como a comprovação da experiência profissional.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 09, 10 e 13 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

 

7 - Para a Escola Parque:

O servidor interessado em atuar na Escola Parque deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br,
preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 13 a 17 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.
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8 - Para as unidades escolares que ofertam Educação Profissional:

O servidor interessado em atuar nas unidades escolares que ofertam Educação Profissional deverá
acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial, escolher a unidade escolar de
interesse e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas, que será realizada na unidade
escolar escolhida.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora, assim
como a declaração de atuação na Educação Profissional, se for o caso.

O servidor deverá estar ciente dos componentes curriculares/cursos ofertados, cujas informações
poderão ser adquiridas nas referidas unidades escolares.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação:

1. Período de realização da análise curricular e entrevista: 09 a 17 de agosto de 2018, conforme
agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: na própria Unidade Escolar para qual o servidor deseja adquirir
aptidão (escolher no ato do cadastro inicial).

 

9 - Para o Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema Prisional):

O servidor interessado em atuar no Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema
Prisional) deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as
orientações para o agendamento das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias) 
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora, assim
como a declaração de experiência de docência na área/componente curricular pleiteado como servidor
efetivo na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de avaliação:

1. Período de realização da análise curricular  e entrevista: 8 a 17 de agosto de 2018.

2. Período para visitas: 27 a 31 de agosto de 2018, após inves gação da vida pregressa do
candidato, a qual será realizada pela SESIPE.

Local de realização da entrevista e análise curricular: Centro Educacional 01 de Brasília. Endereço:
SGAS 907 – Brasília/DF (nas instalações da EAPE).

Local de realização da visita: um dos locais seguintes a ser designado pela SESIPE: PDF I, PDF II, CIR e
CDP - Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda; CPP - SIA Trecho 08, Lotes 170/180; ou  PFDF - Granja
Luis Fernando, Área Especial nº 02, Setor Leste do Gama.

 

10 - Para os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas:

O servidor interessado em atuar nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeduca vas
deverá acessar o link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações
para o agendamento da visita orientada e das entrevistas.
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A Declaração de Visita Orientada ao NUEN deverá ser entregue no dia agendado para a entrevista.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da

entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de avaliação:

a) Período para visitas: 07 a 10  de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

b) Período de realização da análise curricular, apresentação do plano de trabalho  e entrevista: 13
a 16 de agosto de 2018

Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho: Unidade
I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C,
Edifício Phenícia.

 

DATA/
HORÁRIO

                                   

ENDEREÇOS PARA VISITA ORIENTADA

 

 
Unidade Escolar ou Núcleos de Ensino de
Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas

                                   

         Endereço

 

07/08/2018

Matutino-
09h

Vespertino-
14h30

Unidade de Internação do Recanto das Emas
(UNIRE)

 Estrada Contorno,
Taguatinga/Gama, KM 03,
Recanto das Emas-DF

08/08/2018

Matutino-
09h

Vespertino-
14h30

Unidade de Internação de Santa Maria (UISM)

 

Núcleo Rural Alagados, RA 08,
Santa Maria-DF

 

09/08/2018

Matutino- Unidade de Internação Provisória de São
Sebastião (UIPSS)

Fazenda da Papuda, S/N, São
Sebastião-DF
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09h

Vespertino-
14h30

Sebastião (UIPSS)

 

Sebastião-DF

 

10/08/2018

Matutino-
09h

Vespertino-
14h30

Unidade de Internação de São Sebastião
(UISS)

 

Núcleo Rural Aguilhada, BR-
25, RA 14, São Sebastião-DF

 

 

11 - Para Programa do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI (Parte Flexível):

O servidor interessado em atuar no Programa do Ensino Médio em Tempo Integral deverá acessar o
link www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial, fazer a opção pela área e temá ca de
interesse e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas e apresentação do Plano de
Trabalho.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias)
exigidos para atuação nesse atendimento deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias
serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de avaliação:

1. Período de realização da análise curricular, apresentação do plano de trabalho e entrevista:
06 a 17 de agosto de 2018, conforme agendamento.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

 

12 - Para a Escola Meninas e Meninos do Parque:

O servidor interessado em atuar na Escola Meninas e Meninos do Parque deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento
da visita orientada e das entrevistas.

A Declaração de Visita Orientada a unidade escolar deverá ser entregue no dia agendado para a
entrevista.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias) 
deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018
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Período de avaliação:

1. Período para visitas: 07 a 10  de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

2. Período de realização da análise curricular, apresentação do Plano de Trabalho  e
entrevista: 13 a 16 de agosto de 2018

Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho: Unidade
I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C,
Edifício Phenícia.

 

                       
           

HORÁRIO

                                   

ENDEREÇO PARA VISITA ORIENTADA

 

 

 

Matutino- 09h

Vespertino-
14h30                  

 

 

Unidade Escolar

 

 Endereço

 

Escola de Meninos e
Meninas do Parque -EMMP

 

Parque da Cidade Sara Kubitschek,
Estacionamento 06, Asa Sul -DF

 

 

13 - Para a Escola do Parque da Cidade – PROEM:

O servidor interessado em atuar na Escola do Parque da Cidade - PROEM deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento
da visita orientada e das entrevistas.

A Declaração de Comparecimento a unidade escolar deverá ser entregue no dia agendado para a
entrevista.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias) 
deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento:  das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período de avaliação:

1. Período para visitas: 07 a 10  de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

2. Período de realização da análise curricular, apresentação do Plano de Trabalho  e
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entrevista: 13 a 16 de agosto de 2018.

Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho: Unidade
I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C,
Edifício Phenícia.

 

                                   

 HORÁRIO

                                   

ENDEREÇO PARA VISITA ORIENTADA

 

Matutino- 09h

Vespertino-14h30      
           

 

Unidade Escolar  Endereço

Escola do Parque da Cidade -
PROEM

SGAS 909 -CONJ A – Fundos-
Asa Sul- DF

 

 

14 - Para a Escola da Natureza:

O servidor interessado em atuar na Escola da Natureza deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento
das entrevistas.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias) 
deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

O Plano de Trabalho deverá ser anexado em campo próprio no momento do agendamento da
entrevista. Caso o Plano de Trabalho não seja anexado, o agendamento não será concluído.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação: 06 a 08 de agosto de 2018, conforme agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

 

15. Para a Educação a Distância:

O servidor interessado em atuar na Educação a Distância deverá acessar o link
www.inscricoes.se.df.gov.br, preencher o cadastro inicial e seguir as orientações para o agendamento
das entrevistas, que será realizada na unidade escolar.

Os cer ficados dos cursos de formação acadêmica ou formação con nuada (originais e cópias) e da
declaração de atuação na educação a distância deverão ser apresentados no ato da avaliação. As
cópias serão retidas pela Banca Examinadora.

Período de agendamento: das 9 horas do dia 26/07/2018 até às 17 horas do dia 05/08/2018.

Período da avaliação:
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1. Período de realização da análise curricular e entrevista: 06 a 10 de agosto de 2018, conforme
agendamento realizado no site.

Local de realização da avaliação: CEJAEP EAD de Brasília. Endereço: L2 Sul, SGAS 602  (dentro do
CESAS - entrada lateral).

Destaca-se que as vagas para realização de entrevistas são limitadas aos horários disponíveis para
agendamento para cada componente curricular especial, atendimento, unidade escolar especializada,
escola de natureza especial, Educação a Distância e EMTI (Parte Flexível) e serão encerradas assim
que os horários disponíveis forem preenchidos.

Informa-se que é de inteira responsabilidade do servidor o acesso e cadastro no link disponível para
agendamento das inscrições, bem como a confirmação do e-mail de acesso.

 

 

ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES QUE ATUAM OU ATUARAM NOS COMPONENTES CURRICULARES
ESPECIAIS, ATENDIMENTOS, UNIDADES ESCOLARES ESPECIALIZADAS, ESCOLAS DE NATUREZA
ESPECIAL, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E/OU EMTI (PARTE FLEXÍVEL)

 

Os servidores que atenderem aos itens 42 e 43 da Portaria nº 173, de 20 de junho de 2018, publicada
no DODF nº 119, de 25 junho de 2018, deverão seguir as orientações abaixo especificadas:

1) Os servidores que es verem atuando  em componente curricular especial, atendimento, unidade
escolar especializada, escola de natureza especial, Educação a Distância e/ou EMTI (Parte Flexível)
que não possuem ap dão cadastrada no SIGEP não precisam agendar atendimento no link divulgado
pela Secretaria de Estado de Educação e deverão comparecer à  Unidade I da SEEDF, cujo endereço é
SBN, Quadra 02, Bloco C, Edi cio Phenícia, Auditório Térreo, de 06 a 17 de agosto de 2018, no horário
das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, portando a  Declaração de Atuação original expedida pela unidade
escolar, especificando a atuação do servidor,  por exemplo: Deficiência Múl pla, Deficiência
Intelectual, dentre outros, e cópia dos cer ficados dos cursos de capacitação realizados na área
pleiteada.

Salienta-se que o atendimento será realizado por ordem de chegada, por meio de entrega de senhas e
somente nos horários acima especificados.

2) Os servidores que atuaram, a qualquer tempo, em componente curricular especial, atendimento,
unidade escolar especializada, escola de natureza especial, inclusive nas unidades escolares que
ofertam Educação Profissional, Educação a Distância e/ou EMTI (Parte Flexível), que não possuem
ap dão cadastrada no SIGEP, não precisam agendar atendimento no link divulgado pela Secretaria de
Estado de Educação e deverão comparecer à  à Unidade I da SEEDF, cujo endereço é SBN, Quadra 02,
Bloco C, Edi cio Phenícia, Auditório Térreo, de 06 a 17 de agosto de 2018, no horário das 8h30 às 12h
e das 13h às 17h, portando a Declaração de Atuação original expedida pela unidade escolar
especificando a atuação do servidor,  por exemplo: Deficiência Múl pla, Deficiência Intelectual,
dentre outros, e cópia dos certificados dos cursos de capacitação realizados na área pleiteada.

Salienta-se que o atendimento será realizado por ordem de chegada, por meio de entrega de senhas e
somente nos horários acima especificados.

 

Estas Subsecretarias colocam-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.
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Atenciosamente,

 

         Luciana da Silva Oliveira                                       Kelly Cristina Ribeiro de Andrade

               Subsecretária de Educação Básica                                  Subsecretária de Gestão de
Pessoas
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