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AVISO Nº 07/2020 – DIVULGAÇÃO DO 

CRONOGRAMA DE ESCOLHA DE CARÊNCIAS E 

PAINEL DE CARÊNCIAS AUTORIZADAS 

 
Considerando o aviso nº04/2020, publicado no site da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, conforme link http://www.se.df.gov.br/concursos-da-

seedf/; 

A Secretaria de Estado de Educação de Educação do Distrito Federal:  
 
Torna público  o cronograma de escolha de carências para os candidatos nomeados no 
DODF 044 de 06/03/2020 
 
Torna público o painel de carências autorizadas para escolha. 
 
Torna pública a retificação do CRONOGRAMA DE AÇÕES para efetivação da posse dos 
candidatos nomeados no DODF 044 de 06 de Março de 2020. 

 
Ressaltamos que verificada a existência de pendências quando da análise documental, 
foram encaminhados emails aos candidatos para ciência e regularização. Elucidamos 
que foram utilizados os emails informados no formulário INCA ou, na ausência, 
utilizados os emails indicados na inscrição do concurso. 
 
Clarificamos que as pendências deverão ser sanadas no dia e local estabelecido para 
assinatura do termo de posse. 
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SOBRE A ESCOLHA DE CARÊNCIAS, FIQUEM ATENTOS PARA AS 

INFORMAÇÕES A SEGUIR: 

 

 A escolha de carência ocorrerá via plataforma virtual GOOGLE MEET, cujos 

links estão disponíveis no Cronograma de Escolha de Carência de cada CRE; 

 Para participar do processo de escolha de carência será necessário ativar o 

microfone e a câmera na plataforma virtual; 

 A escolha de carência será autorizada após o professor apresentar, diante da 

câmera, documento de identidade com foto; 

 O processo de escolha da carência respeitará o horário de cada componente 

curricular, obedecendo a classificação no concurso; 

 As carências disponibilizadas para escolha dos novos nomeados foram 

previamente analisadas e definidas pela SUGEP/DISET/GMOP, uma vez que as 

nomeações devem atender às necessidades da SEEDF; 

 Após o professor confirmar a sua escolha de carência, o mesmo será 

desconectado da plataforma virtual, não podendo mais retornar. 

 O momento de escolha de carência é único e após essa escolha não será possível 

a troca de carência, tendo o professor que permanecer na vaga escolhida até o 

final do ano letivo de 2020; 

 A formalização da posse e a entrega do memorando de apresentação à unidade 

escolar escolhida acontecerá presencialmente, no dia 03/08/2020 conforme 

cronograma a ser publicado.  

 Ressaltamos que a situação funcional dos novos empossados é:  

 LOTAÇÃO PROVISÓRIA NA CRE 

 EXERCÍCIO PROVISÓRIO NA ESCOLA DE DESTINO 

Sendo assim, o servidor deverá regularizar a sua situação funcional no 

Procedimento de Remanejamento Externo 2020/2021. Caso o servidor continue com 

Lotação Provisória no ano de 2021, será devolvido para a Gerência de Lotação 

e Movimentação (GLM) a fim de suprir carência em qualquer unidade de ensino da rede 

pública do Distrito Federal. 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 

PRÉVIA – DRIVE THRU 

 13 e 14 de julho de 2020 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

22 de julho de 2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

INDICAÇÃO DE COORDENAÇÃO 

REGIONAL DE ENSINO 

22 de julho de 2020  

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE 

ESCOLHA DE CARÊNCIAS 

24 de julho de 2020 

DIVULGAÇÃO DO PAINEL DE 

CARÊNCIAS 

24 de julho de 2020 

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE 

POSSE 

30 de julho de 2020 

ESCOLHA DE CARÊNCIAS EM SALA 

VIRTUAL 

27 e 28 de julho de 2020 

POSSE  03 de agosto de 2020 
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Para entrar em contato com as CREs, os nomeados podem utilizar os 

seguintes emails 

 
Coordenação Regional de Ensino Email 

Brazlândia cre.brazlandia@edu.se.df.gov.br 

Ceilândia coordenacao.ceilandia@edu.se.df.gov.br 

Gama cre.gama@edu.se.df.gov.br 

Guará cre.guara@edu.se.df.gov.br 

Núcleo Bandeirante cre.nucleobandeirante@edu.se.df.gov.br 

Paranoá cre.paranoa_itapoa@edu.se.df.gov.br 

Planaltina cre.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Plano Piloto gab.crepp@edu.se.df.gov.br 

Recanto das Emas coordenacao.creremas@edu.se.df.gov.br  

Samambaia cre.samambaia@edu.se.df.gov.br 

Santa Maria cre.santamaria@edu.se.df.gov.br 

São Sebastião  cre.saosebastiao@edu.se.df.gov.br 

Sobradinho cre.sobradinho@edu.se.df.gov.br 

Taguatinga assessoria.cretaguatinga@edu.se.df.gov.br 
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