
AVISO Nº 12/2020 – DIVULGAÇÃO DO 

CRONOGRAMA DE POSSE 

 

Considerando o aviso nº 11/2020, publicado no site da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, conforme link http://www.se.df.gov.br/concursos-daseedf/; 

A Secretaria de Estado de Educação de Educação do Distrito Federal: 

 Torna público o cronograma para formalização da posse e a entrega do memorando de 

apresentação à unidade escolar, que ocorrerá no dia 25 de novembro de 2020, na 

Coordenação Regional de Ensino deferida. 

A fim de preservar a segurança e a saúde dos candidatos e da equipe responsável pela posse, 

pedimos atenção as seguintes orientações: 

 1) O candidato deverá comparecer no horário estipulado para assinatura do termo de posse, 

levando seu documento de identificação, caneta esferográfica azul e utilizar máscara; 

 2) Para os candidatos que foram verificadas a existência de pendências estas deverão ser 

sanadas no momento do atendimento. Confira aqui se você tem pendência 

(http://www.educacao.df.gov.br/aviso-no-11-2020-resultados-da-analise-documental-escolha-

de-cre-e-cronograma-retificado/) 

4) Somente o candidato terá acesso à sala para a assinatura do temo de posse. 

5 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. Os professores com Lotação Provisória serão devolvidos para a Gerência de 

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

rede pública do Distrito Federal. 

6) Cumpre destacar que, considerando as especificidades da Unidade, os servidores a serem 

lotados na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga realizarão a escolha da carência via 

plataforma virtual GOOGLE MEET, no link https://meet.google.com/vyy-hvpm-cdx, às 09 horas, 

do dia 25 de novembro de 2020, observando as seguintes orientações:  

               - 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;  

http://www.se.df.gov.br/concursos-daseedf/
https://meet.google.com/vyy-hvpm-cdx


                - O processo de escolha da carência respeitará o horário estabelecido, 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. 

 

ATENÇÃO: TODOS OS CANDIDATOS PRECISAM 

APRESENTAR O APTO MÉDICO NO ATO DA POSSE  


