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CONVOCAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO PARA 

BLOQUEIO DE CARÊNCIAS - ANO LETIVO DE 2023 – 

RETIFICADO (Alterados horários no dia 03/02/2023) 

 

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 haver 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 a cada 4 (quatro) convocações ampla concorrência, será 

chamado 1 (um) candidato pessoa com deficiência (PCD), a fim de atender o percentual de 20% previsto 

na legislação vigente. 

O(a) candidato(a) somente será atendido no endereço e horário estabelecido para o bloqueio de 

carência, de acordo com sua classificação, conforme especificado no quadro abaixo. 

Para agilidade no atendimento e escolha, e para evitar longas esperas, solicitamos que ao ser 

chamado para o bloqueio de carências, o candidato tenha em mente as escolas de seu interesse, e que antes 

de ser atendido, o candidato faça uma pré-seleção de 03 escolas que sejam de seu interesse, bem como já 

pesquisar sua localização. Não aceitaremos de forma alguma que o candidato no ato da escolha faça buscas 

pela localização do local pretendido, pois esta prática acaba tornando o processo muito moroso para todos 

os candidatos convocados. 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 

• Somente será permitida a entrada ao local do bloqueio de carências  dos candidatos do 
componente ou de seu(sua) procurador(a) formalmente constituído para tal finalidade, no 
horário especificado, não sendo permitida a permanência de pessoas  que não participarão 
do bloqueio ou que não sejam daquele horário; 

• O(a) Candidato(a) deverá trazer caneta para assinatura da lista de presença e 
preenchimento de formulários se for o caso, bem como documento de identificação ou no 
caso de procurador a cópia do documento do procurador e do(a) candidato(a). 

• Na entrada do Ginásio Espelho D’água haverá um(a) servidor(a) responsável pela lista de 
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presença que deverá ser assinada pelo(a) candidato(a) ou seu(sua) procurador(a) se for o 
caso; 

• Após procedimento de escolha da carência pelo candidato a UNIGEP Brazlândia promoverá a 
Emissão do Memorando de apresentação, Bloqueio da Carência no Sistema Kronos, Criação da 
Matrícula e Cadastramento do candidato no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, além do 
recebimento no ato do Formulário de Auxílio alimentação aos que solicitarem sua inclusão. 

• Após todo o procedimento o(a) candidato(a) deverá deixar o local seguindo as orientações da 
equipe de apoio que estará atuando no momento do bloqueio; 

• O candidato deverá comparecer ao local preferencialmente utilizando máscara no interior do 
Ginásio; 

• Informa-se ainda que haverão marcações nos assentos possibilitando assim o distanciamento 
necessário a evitar a propagação de vírus da COVID-19, além da disponibilização de alcool em Gel 
mas dependências do Ginásio e nos locais de Bloqueio; 

• O(a) Candidato(a) que por ventura tenha alguma pendência documental, caso a mesma não seja 
sanada até o momento do bloqueio, estará impedido de fazê-lo; 

• Após o bloqueio, não há possibilidade de troca da carência escolhida; 

• Para o bloqueio, as carências disponibilizadas serão aquelas com data base de abertura até o dia 
20/01/2023. Carências disponibilizadas após esta data serão convocadas somente após o término 
desta convocação inicial; 

• A lista de carências disponíveis estará afixada nas dependências do Ginásio Espelho D’água para 
conferência prévia por todos os candidatos e à medida que forem sendo bloqueadas caso seja 
possível, a listagem será atualizada imediatamente; 

• Ao ingressar no local de bloqueio, o(a) candidato(a) receberá além do termo de opção de auxílio 
alimentação, um filipete de papel para indicar 3 possíveis opções de unidades escolares para 
possível bloqueio a fim de otimizarmos o tempo de escolha e o andamento de todo o procedimento, 
porém a mera indicação não vinculará a obrigatoriedade de bloqueio caso não existam mais 
carências na(s) unidade(s) pretendida(s); 

• O(a) candidato(a) será chamado nominalmente seguindo-se a ordem de classificação em seu 
componente curricular e caso não se apresente será considerado ausente (Caso não tenha 
solicitado suspensão do banco, esteja em estabilidade provisória ou Licença Gestante) e a 
convocação seguirá ao(à) candidato(a) seguinte; 
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PROFESSORAS EM ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
 

 

 

 

 
 

 
LOCAL: GINÁSIO ESPELHO D’AGUA - BRAZLÂNDIA 

ENDEREÇO: Endereço: AE 04 A Setor Sul – Brazlândia/DF – CEP: 72715-040 

LOCALIZAÇÃO(Google Maps): https://goo.gl/maps/wJdrSuedp5m28u6XA 

 
 

Componente Curricular 
 

Turno 
Classificação  

Data 
 

Hora 
De Até 

Professoras em 

Estabilidade Provisória 

ATIVIDADES 

 
TODOS 

Todas as 
professoras em 

estabilidade 
provisória 

 
30/01/2023 

 
09:00 

Professoras em 
Estabilidade Provisória 

DISCIPLINAS DE 
ÁREA ESPECÍFICA 

 
TODOS 

Todas as 
professoras em 

estabilidade 
provisória 

 
30/01/2023 

 
09:30 
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LOCAL: GINÁSIO ESPELHO D’AGUA - BRAZLÂNDIA 

ENDEREÇO: Endereço: AE 04 A Setor Sul – Brazlândia/DF – CEP: 72715-040 

LOCALIZAÇÃO(Google Maps): 
https://goo.gl/maps/wJdrSuedp5m28u6XA 

  

DIURNO 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR  

  

 TURNO 

  

Classificação 

Hora 

 

 

De Até 
 

 

30/01/2023  

ATIVIDADES DIURNO 1º 25º 
10:00 

 

ATIVIDADES - PCD DIURNO 1º 5º  

ATIVIDADES DIURNO 26º 50º 
11:15 

 

ATIVIDADES - PCD DIURNO 6º 10º  

ATIVIDADES DIURNO 51º 75º 
14:00 

 

ATIVIDADES - PCD DIURNO 11º 15º  

ATIVIDADES DIURNO 76º 100º 15:30  

ATIVIDADES DIURNO 101º 125º 17:00  

31/01/2023  

ATIVIDADES DIURNO 126º 150º 09:00  

ATIVIDADES DIURNO 151º 175º 10:30  

ATIVIDADES DIURNO 176º 200º 14:00  

ATIVIDADES DIURNO 201º 225º 15:30  

ATIVIDADES DIURNO 226º 250º 17:00  

01/02/2023  

ATIVIDADES DIURNO 251º 275º 09:00  

ATIVIDADES DIURNO 276º 300º 10:30  

ATIVIDADES DIURNO 301º 325º 13:30  

CIÊNCIAS NATURAIS DIURNO 1º 25º 
15:00 

 

FÍSICA DIURNO 1º -  

GEOGRAFIA DIURNO 1º 15º 
16:30 

 

GEOGRAFIA - PCD DIURNO 1º -  

HISTÓRIA DIURNO 1º 20º 17:30  
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HISTÓRIA - PCD DIURNO 1º -  

SOCIOLOGIA DIURNO 1º 6º  

02/02/2023  

MATEMÁTICA DIURNO 1º 35º 09:00  

*LÍNGUA PORTUGUESA - PCD DIURNO 1º -   

LÍNGUA PORTUGUESA DIURNO 1º 25º 11:00  

LÍNGUA PORTUGUESA DIURNO 26º 50º 13:30  

QUÍMICA DIURNO 1º 9º 

15:00 

 

BIOLOGIA DIURNO 1º 8º  

FILOSOFIA DIURNO 1º 8º  

EDUCAÇÃO FÍSICA DIURNO 1º 35º 
16:30 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - PCD DIURNO 1º 3º  

03/02/2023  

LETRAS/LIBRAS DIURNO 1º 7º 09:00  

DIREITO DIURNO 1º - 09:00  

INFORMÁTICA DIURNO 1º 2º 09:00  

ESPANHOL DIURNO 1º 9º 09:00  

FRANCÊS DIURNO 1º - 09:00  

**ARTES DIURNO 1º 15º 10:30  

ARTES – PCD DIURNO 1º - 10:30  

ARTES/MÚSICA DIURNO 1º - 10:30  

ARTES CÊNICAS DIURNO 1º 3º 10:30  

ARTES PLÁSTICAS / VISUAIS DIURNO 1º 7º 10:30  

**ENFERMAGEM DIURNO 1º 9º 13:00  

**INFORMÁTICA DIURNO 1º 2º 13:00  

**INGLÊS DIURNO 1º 30º 13:45  

*Inserido componente Língua Portuguesa PCD no cronograma de bloqueio 

** Alterados os horários dos Componentes Artes, Enfermagem, Informática e Inglês 


