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Aviso nº 03/2020 

Contratação temporária de professor substituto 

Orientações para bloqueio de carências para o inicio do ano letivo de 2020 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa, aos candidatos aprovados no 

PSS, Edital nº 40/2018, que: 

1) O cronograma para o procedimento inicial de bloqueio de carência para o ano letivo de 

2020, contendo o dia e o horário para a apresentação dos candidatos, estará publicizado no 

site desta SEEDF até o dia 3 de fevereiro de 2020; 

2) Os candidatos deverão ficar atentos ao local, dia e horário da apresentação para o 

bloqueio de carências; 

3) Apenas serão atendidos os candidatos que se apresentarem dentro do horário de 

atendimento destinado à sua classificação; 

4) A convocação espelha uma previsão de carências a serem supridas considerando as 

possíveis abstenções; 

5) O bloqueio ocorrerá até o número de carências ofertadas. Os candidatos presentes que 

não bloquearem turma por falta de carências retornarão ao banco conservando sua posição de 

classificação; 

6) O não comparecimento do candidato para o bloqueio de carência ensejará o seu 

reposicionamento para o final da lista de convocação do Banco de Reservas.  

7) O candidato, que for convocado e possuir algum impedimento judicial, administrativo ou 

não atender ao previsto no Edital n. 40/2018 e a legislação vigente, não estará habilitado para 

contratação; 

8) No horário previsto para início do atendimento, será realizada a chamada para 

verificação dos candidatos presentes e seu ordenamento por classificação; 
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9) Caso o candidato compareça dentro do horário previsto para o atendimento da sua 

classificação, porém, após o início do atendimento, este será encaixado após o bloqueio do 

candidato que estiver sendo atendido, respeitando a classificação; 

10) No dia do bloqueio, as carências devem estar em local visível para que o candidato liste 

sua preferência antes de ser chamado ao atendimento; 

11) O candidato deverá listar pelo menos 3 carências de sua preferência antes do momento 

do bloqueio, otimizando o tempo de atendimento para uma média de 5 minutos, em respeito a 

todos os candidatos presentes; 

12) A banca, para concessão de aptidão para atuação em unidades especializadas e/ou em 

componente curricular especial, foi realizada no ano de 2019, no entanto, as Coordenações 

Regionais de Ensino que aumentaram sua oferta e necessitarem de mais Professores aptos, 

poderão, de acordo com a necessidade de suprimento de carência, abrir novo cronograma 

para aquisição de Aptidão. 


