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CONVOCAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO (LEM/ESPANHOL / 

LEM/FRANCÊS / LEM/JAPONÊS) 

BLOQUEIO DE CARÊNCIAS - ANO LETIVO DE 2021 
 

 Prezados candidatos;  
 
Ficam convocados os candidatos das classificações constantes do quadro abaixo a 

comparecerem à SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET para procedimento de bloqueio de carências, no 
dia e horário indicados. 

A convocação abaixo espelha uma previsão de carências a serem supridas, de modo que, 
havendo eventual encerramento de carências, o bloqueio somente ocorrerá até o número de carências 
disponíveis. 

O candidato, que não bloquear carência, na data da convocação devido à inexistência de carência, 
deverá aguardar nova convocação, permanecendo com sua classificação inicial, vez que o candidato 
aprovado integrante do Banco de Reservas possui apenas expectativa de direito sobre o exercício da 
docência. 

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. 

O candidato, que constar nesta convocação e possuir algum impedimento judicial, administrativo 
ou não atender o Edital nº 40/2018 e a legislação vigente, não estará habilitado para ser contratado. 

A oferta das carências aos professores substitutos deverá obedecer a ordem de classificação final 
do Processo Seletivo Simplificado, destacando que a cada 4 (quatro) convocações de ampla 
concorrência, será chamado 1 (um) candidato pessoa com deficiência (PCD), a fim de atender o 
percentual de 20% previsto na legislação vigente. 

 

LEIAM COM ATENÇÃO TODOS OS AVISOS AO FINAL DA LISTAGEM 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: VIA GOOGLE MEET 
 

ENDEREÇO: https://meet.google.com/xmq-zdjm-ose 

 

Componente Curricular 
NOME/TU

RNO 

 

Classificação 
Data Hora 

De Até 

LEM/JAPONÊS DIURNO 1º 04/03/2021 09:00 

LEM FRANCÊS DIURNO 1º 04/03/2021 09:00  

LEM/ESPANHOL DIURNO 1º 9º 04/03/2021 09:00  

LEM/ESPANHOL DIURNO 1º PCD(4ºAMPLA) 04/03/2021 09:00  
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AVISOS 
 

1. – Somente terá acesso à sala de reuniões os candidatos convocados ou seus procuradores em seu horário 

de atendimento 
2. Quando solicitado, o candidato ou seu procurador deverá apresentar documento de identificação com 

foto legível na câmera do dispositivo 
3. A reunião deverá ser realizada com “câmera aberta” 
4. Caso o candidato se negue a abrir a câmera não será permitida sua participação no procedimento; 

5. – Somente poderão participar da reunião os candidatos de LEM/ESPANHOL, LEM/FRANCÊS e 

LEM/JAPONÊS 
6. Haverá 15 minutos de tolerância após o início do horário definido. 
7. A reunião será gravada 
8. Toda a documentação necessária será encaminhada por e-mail ao candidato que bloquear carência 

(Memorando de apresentação / contrato / Termo de opção de auxílio alimentação) 
 

 

Embora nossa programação tenha sido pensada para dar a todos o maior conforto, agilidade e 

pontualidade, eventuais atrasos podem acontecer devido a fatores alheios à nossa vontade. Estamos 

trabalhando para que todos os procedimentos sejam realizados em um mesmo ambiente. 

A CRE Brazlândia e a UNIGEP  têm o prazer em recebê-los e deseja a todos um excelente ano letivo 

 

 
 

 


