
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria 
LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: AVENIDA ALAGADOS, CL 114, BLOCO D, 4º ANDAR, AUDITÓRIO PAULO FREIRE, 
SALA 411 - EDIFÍCIO SANTA MARIA SHOPPING 

2ª CONVOCAÇÃO PROFESSORES SUBSTITUTO PARA BLOQUEIO DE CARÊNCIAS DE ATIVIDADES- ANO LETIVO DE 2023

Prezados docentes, ficam convocados os candidatos classificados, conforme exposto no quadro abaixo, a se apresentarem para o procedimento de bloqueio de carências, 
no dia, horário e endereço indicados. Esta convocação espelha uma previsão de carências a serem supridas, portanto, o bloqueio somente ocorrerá até o número de 
carências disponíveis. O candidato convocado que não bloquear carência na data da convocação devido à inexistência de carência deverá aguardar nova convocação, 
permanecendo com sua classificação inicial, uma 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, no caso de ter quantidade suficiente de vagas que contemple sua classificação, 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 27/2021 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 os candidatos classificados como PCD, deste componente já foram 
contratados. O candidato somente será atendido no endereço e horário estabelecido para o bloqueio de carência, de acordo com sua classificação, conforme especificado 
no quadro abaixo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Essa Regional de Ensino, UNIGEP/UNIEB, realizou Banca de Aptidão para o Ensino Especial em dezembro de 2022, por meio de chamamento amplamente divulgado pelo 
SITE da SEDF, baseando-se nos normativos: Circular n.º 72/2022 - SEE/SUBIN; Circular Portaria nº 674, de 08/07/2022. Prorrogou-se a convocação afim de garantir a 
todos os interessados, que aguardavam desde o início do ano, a nova banca. Portanto não haverá recebimento de certificados e nem previsão de abertura para novas 
aptidões em 2023. 

31/01/2023
LISTA DE CONVOCAÇÃO PARA BLOQUEIO -  ATIVIDADES REGULAR - 2023

Componente Curricular Turno
Classificação

Data HoraDe Até

Atividades Diurno 311 341 31/01/2023 15:00
FICA MANTIDA A CONVOCAÇÃO PARA O ENSINO ESPECIAL ALTERANDO-SE DE 15:00 PARA AS 16:00


