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CONVOCAÇÃO GERAL PARA ATUAÇÃO NO CIL 01 

DE SANTA MARIA  
 

  
Prezados candidatos;  
  

Convocamos os candidatos, dos componentes curriculares abaixo relacionados e aprovados 
no concurso para professor temporário que compõem o banco de aprovados da CRE SANTA 
MARIA, para entrega de documentos para BANCA DE APTIDÃO exclusiva para o Centro 
Interescolar de Línguas - CIL. 

A Banca será realizada exclusivamente pela SUBIN. 
Informamos que estaremos montando um banco de reserva para estes candidatos com possível 

bloqueio de carências, conforme disponibilidade. 
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 candidato, que possuir algum impedimento judicial, administrativo ou não atender o EDITAL Nº 
27, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, suas alterações 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. 

Os Candidatos deverão entregar os envelopes contendo os documentos, conforme orientado 
abaixo, e de acordo com a circular 19 publicizada no site da SEE, podendo ser acessada por meio do 
link:  https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/SEI_00080_00012442_2022_24.pdf 

 
 

CIL: 
 
* Documento de identificação (cópia) 
* Diploma na língua desejada (cópia) 
* Declaração de atuação em CIL (cópia, caso houver, CANDIDATOS DO DIURNO CASO 

POSSA ATUAR NO NOTURNO MANIFESTAR À UNIGEP).  

 
Os envelopes deverão estar lacrados, identificados com o ANEXO II, que está disponível no link 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/FICHA_APTIDAO___ANEXO_II.pdf .  
Os envelopes não serão abertos nem mesmo conferidos na CRE/SANTA MARIA e deverão ser 

entregues no período de 21/02/2022 das 14:00 às 17:00h e 22/02 das 09:00 às 17:00 hs, na UNIEB/ 
SANTA MARIA 

Não serão aceitos envelopes entregues após as 17hs do dia 22/02/2022. 
Quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas que venham a surgir poderão ser encaminhados para 

unigep.santamaria@edu.se.df.gov.br. 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/SEI_00080_00012442_2022_24.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/FICHA_APTIDAO___ANEXO_II.pdf
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Componente Curricular LEM/INGLÊS 

Componente Curricular LEM/ESPANHOL 

Componente Curricular LEM/FRANCÊS 

 
 

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

Endereço: CRE de Santa Maria - CL 114, lote D, 4º andar, sala 413 (UNIEB) – Av. Alagados 
– Shopping Santa Maria 

Telefone: 3901-6593. 


