
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE C E I L Â N D I A  

 
 

 

CONVOCAÇÃO GERAL – CEILÂNDIA 

 
Prezados candidatos 

 
 
A CREC – Ceilândia convoca todos os candidatos dos componentes curriculares abaixo 

relacionados e aprovados no concurso para professor temporário que compõem o banco de aprovados de 
CEILÂNDIA, para entrega de documentos, para atuar em disciplinas com DUPLA HABILITAÇÃO, para 
atuar na ESCOLA PARQUE ANÍSIO TEIXEIRA e para participar da BANCA DE APTIDÃO exclusiva para 
EJA INTERVENTIVA e Banca de Aptidão para Artes e Ciências Naturais para os Centros de Ensino 
Especial de Ceilândia.  

O(a) professor(a) que já possui aptidão para atuar em EJA INTERVENTIVA, basta entregar 
declaração comprovando a aptidão.  

A Banca para aptidão em EJA INTERVENTIVA será realizada exclusivamente pela SUBIN. 
 

 CANDIDATOS PARA EJA INTERVENTIVA DAS SEGUINTES DISCIPLINAS:  
 

- LÍNGUA PORTUGUESA;  
- LEM/INGLÊS  
- HISTÓRIA 
- GEOGRAFIA 

    
      DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ENVELOPE: 
 

      - EJA Interventiva (2 cursos):        Mínimo de 80h por curso apresentado. 
 

* Cursos de aperfeiçoamento voltados para a EJA + Curso Específico de DI ou DMU ou TGD/TEA, ou; 

* Cursos de aperfeiçoamento voltados para a EJA + Curso para atuação em EJA  Interventiva. 
 

 

 CANDIDATOS PARA ESCOLA PARQUE ANÍSIO TEIXEIRA 
 

     - Educação Física (Oficina de Xadrez) 
 

     - Artes/Música (Oficina de CANTO, Oficina de TECLADO e oficina de GUITARRA) 
 

* Interessados em atuar na EPAT,  do banco de Ceilândia aprovados em Educação 
Física e de Artes, enviar e-mail, com nome completo, CPF,  e classificação para  para:             

aptidaoceilandia2022@gmail.com 
 

 

 CANDIDATOS PARA CARÊNCIAS DE MATEMÁTICA – DIURNO   
 
* Aprovados do banco de Ceilândia Noturno em MATEMÁTICA, interessados em atuar no 

Diurno MATEMÁTICA, enviar e-mail, com nome completo, CPF,  e classificação para:               

aptidaoceilandia2022@gmail.com 
 
 
 
 



 
 

 CANDIDATOS PARA ATUAR COM DUPLA HABILITAÇÃO: 
 

     - LEM/ESPANHOL + LINGUA PORTUGUESA (todos os aprovados do banco de LEM/Espanhol 
(diurno e noturno) – Ceilândia, que também tenham habilitação em Língua Portuguesa); 

 

- LEM/INGLÊS + LINGUA PORTUGUESA (todos os aprovados do banco de LEM/Inglês (diurno e 
noturno) – Ceilândia, que também tenham habilitação em Língua Portuguesa); 

 

- LINGUA PORTUGUESA + LEM/ESPANHOL (todos os aprovados do banco de Língua 
Portuguesa (diurno e noturno)  – Ceilândia, que também tenham habilitação em LEM/Espanhol); 

 

- SOCIOLOGIA + FILOSOFIA  (todos os aprovados do banco de Sociologia (diurno e noturno)  – 
Ceilândia, que também tenham habilitação em Filosofia); 

 

- FILOSOFIA + SOCIOLOGIA (todos os aprovados do banco de Filosofia (diurno e noturno)  – 
Ceilândia, que também tenham habilitação em Sociologia); 

 
- GEOGRAFIA + HISTÓRIA (todos os aprovados do banco de Geografia (diurno e noturno) – 

Ceilândia, que também tenham habilitação em História); 
 

- GEOGRAFIA + HISTÓRIA + EJA Interventiva (todos os aprovados do banco de Geografia (diurno 
e noturno) – Ceilândia, que também tenham habilitação em História  e aptidão em EJA Interventiva); 

 

- HISTÓRIA + GEOGRAFIA (todos os aprovados do banco de História (diurno e noturno) – 
Ceilândia, que também tenham habilitação em Geografia); 

 

- BIOLOGIA + CIÊNCIAS NATURAIS (todos os aprovados do banco de Biologia (diurno e noturno) 
– Ceilândia, que também tenham habilitação em Ciências Naturais); 

 

- CIÊNCIAS NATURAIS + QUÍMICA (todos os aprovados do banco de Ciências Naturais (diurno 
e noturno) – Ceilândia, que também tenham habilitação em Química); 

 

- QUÍMICA + FÍSICA (todos os aprovados do banco de Química (diurno e noturno) – Ceilândia, 
que também tenham habilitação em Física); 

 
      DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ENVELOPE: 
 

       

* Diploma ou Declaração de conclusão + Histórico Escolar que comprove habilitação nas duas 
disciplinas.  

 

  CANDIDATOS PARA CARÊNCIAS NOS CENTROS DE ENSINO ESPECIAL:  
 

       -  ARTES  (com aptidão em ensino especial ou que tenham os cursos e irão solicitar 
entrevista); 

 

       - CIÊNCIAS NATURAIS (com aptidão em ensino especial ou que tenham os cursos e 
irão solicitar entrevista) 

 

      DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ENVELOPE: 
 

 

* Declaração de aptidão, ou no caso de entrevista, apresentar os cursos de 
aperfeiçoamento em qualquer área do Ensino Especial. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Os envelopes deverão estar lacrados, identificados com o ANEXO II disponível no site 
https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/ (MENU ORIENTAÇÕES) 

Os envelopes deverão ser entregues no período de: 24/02/2022 das 09:00 às 16:00h e 
25/02/2022 das 09:00 às 16:00 hs na UNIGEP CEILÂNDIA. Informamos que os envelopes 
não serão abertos e nem mesmo conferidos no ato da entrega.  

Não serão aceitos envelopes entregues após as 16hs do dia 25/02/2022. 
 
 

 

Dúvidas enviar e-mail para 
 

aptidaoceilandia2022@gmail.com 

https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/

