
Disciplinar 00060-00165389/2019-32, PAD nº 186/2019, bem como acompanhar o feito
na condição de acusado para apurar possível irregularidade administrativa. Fica ainda
ciente de que, convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir
desta publicação, se não comparecer, os trabalhos da Comissão seguirão sem a sua
presença.

MARTA SIMONE FABRÍCIO TIAGO VILARINHO
Presidente da Comissão

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Presidente da 5ª Comissão de Processo Disciplinar, sediada no Setor de Rádio e TV
Norte, Quadra 701, Lote D, 2º andar, sala 6, CEP: 70719-040, Asa Norte, Brasília/DF,
telefone: (61) 2017-1145 (ramal 1155), e-mail: 5cpd@saude.df.gov.br, instituída por meio
da Portaria nº 487, de 03 de dezembro de 2021, publicada no DODF nº 228, de 08 de
dezembro de 2021 e designada pela Portaria de Recondução nº 443, de 18 de novembro de
2021, publicada no DODF nº 217, de 22 de novembro de 2021, do Controlador da
Controladoria Setorial de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, resolve:
INTIMAR, pelo presente EDITAL, o servidor NELSON GONÇALVES DE SOUZA,
matrícula 1.434.991-4, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal, que se encontra em lugar incerto e não sabido, com a finalidade de
prestar a apresentação da sua DEFESA ESCRITA do Processo Administrativo Disciplinar
00060-00283850/2019-38, PAD nº 015/2020, bem como acompanhar o feito na condição
de acusado para apurar possível irregularidade administrativa. Fica ainda ciente de que,
convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir desta
publicação, se não comparecer, os trabalhos da Comissão seguirão sem a sua presença.

MARTA SIMONE FABRÍCIO TIAGO VILARINHO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 03, DE 28 DE JANEIRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIDOR DA CARREIRA

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PARA EXERCÍCIO NA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando
o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.784, de 1999, torna pública a realização de Processo
Seletivo Simplificado de Servidor ocupante do cargo de Professor de Educação Básica da
Carreira Magistério Público do Distrito Federal para exercício na Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, no âmbito da Portaria Conjunta nº 09, de 20 de julho de 2021,
publicada no DODF nº 143, de 30 de julho de 2021, página 52, processo 0080-
010620/2015.
1. DAS FINALIDADES DA PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 20 DE JULHO DE
2021
1.1. Assegurar o Atendimento Educacional Hospitalar, a ser desenvolvido no âmbito das
Classes Hospitalares, nas Unidades Regionais Hospitalares, às crianças da Educação
Infantil e crianças e adolescentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, matriculados
na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e impossibilitados de frequentar as
Unidades Escolares em razão de internação para tratamento de saúde nas Unidades
Regionais Hospitalares.
2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de Professores de Educação Básica
da Carreira Magistério Público do Distrito Federal para exercício na Secretaria de Saúde
do Distrito Federal.
2.2. O Processo Seletivo será executado por Banca Examinadora, conforme Cronograma
contido no Anexo I do presente Edital.
2.3. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital e terá validade pelo período
de vigência da Portaria Conjunta nº 09, de 20 de julho de 2021, prorrogável de acordo
com o interesse da Administração Pública.
2.4. A participação no Processo Seletivo será de caráter voluntário.
3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS
3.1. Os critérios para seleção dos servidores são:
3.1.1. Ser Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e efetivo exercício
na Rede Pública de Ensino há, no mínimo, 3 (três) anos.
3.1.2. Ser Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal habilitado em Atividades com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais.
3.1.3. Possuir certificado de Pós-graduação ou cursos de 180 (cento e oitenta) horas, na
área de Atendimento Educacional Especializado e aptidão em Atendimento Educacional
Especializado - AEE e cursos na área de Educação Hospitalar. Somente serão aceitos os
certificados de cursos ofertados pela Subsecretaria de Formação Continuada dos
Profissionais de Educação - EAPE, órgãos públicos, entidades de classe, instituições
privadas, credenciados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF, ou seja,
aqueles que podem ser utilizados para fins de progressão na Carreira Magistério Público
do Distrito Federal, conforme site http://www.eape.se.df.gov.br/cursos-validados-pelo-
eape-relacao das-instituicoes/ ou em institutos validados por instituições de ensino
superior reconhecidas pelo MEC.

4. DO TRABALHO
4.1. O Atendimento Educacional Hospitalar tem como objetivo elaborar
estratégias e orientações para viabilizar o Atendimento Educacional Hospitalar,
por meio das Classes Hospitalares, contribuindo para o processo de
desenvolvimento e construção do conhecimento das crianças e adolescentes que se
encontram impossibilitados, de forma temporária, de frequentar as Unidades
Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
4.2. Os servidores remanejados, nos termos da Portaria Conjunta nº 09, de 20 de
julho de 2021, desenvolverão atividades na Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal nos seguintes locais:
a) HMIB – Hospital Materno Infantil;
b) HRAN – Hospital Regional da Asa Norte;
c) HRT – Hospital Regional de Taguatinga;
d) HRC – Hospital Regional de Ceilândia;
e) HRG – Hospital Regional do Gama;
f) HRS – Hospital Regional de Sobradinho;
g) HRP – Hospital Regional de Planaltina;
h) HRBz – Hospital Regional de Brazlândia;
i) HRPa – Hospital Regional do Paranoá;
j) HRSa – Hospital Regional de Samambaia;
k) Hospital da Criança de Brasília José Alencar.
4.3. A carga horária de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, no regime
de 20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais.
4.4. Assegurar o Atendimento Educacional Hospitalar, a ser desenvolvido no
âmbito das Classes Hospitalares, nas Unidades Regionais Hospitalares às crianças
da Educação Infantil e crianças e adolescentes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e
impossibilitados de frequentar as Unidades Escolares em razão de internação para
tratamento de saúde nas Unidades Regionais Hospitalares.
4.5. O Atendimento Educacional Hospitalar obedecerá à mesma forma de oferta
implementada nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, podendo ser presencial e/ou mediado por tecnologia, a depender das
condições sanitárias vigentes e das medidas de controle epidemiológico adotadas
pelo Governo do Distrito Federal, no âmbito da SEEDF.
4.6. As atividades serão desenvolvidas no espaço das classes ou no leito,
atendendo as necessidades individuais das crianças/adolescentes, podendo ser
realizadas de forma individual ou em grupo a depender de orientação médica e/ou
condição clínica da criança ou adolescente internado.
4.7. As atividades pedagógicas deverão ser planejadas de acordo com o currículo
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, devendo
estabelecer vínculo com as atividades pedagógicas desenvolvidas pelas Unidades
Escolares de origem.
4.8. As atividades pedagógicas desenvolvidas podem ser adaptadas por meio da
flexibilização e adequação do currículo às necessidades individuais de cada
estudante, como parte do direito à atenção integral do estudante com necessidade
educacional especial.
4.9. No desenvolvimento do Atendimento Educacional Hospitalar, os professores
atuam como elo entre Unidades Escolares e crianças/adolescentes em situação de
internação, contribuindo para o futuro retorno e reintegração destes, procurando
mitigar qualquer prejuízo ao ano letivo do estudante.
4.10. No Atendimento Educacional Hospitalar, não cabe ao professor de Classe
Hospitalar a aprovação ou retenção dos estudantes, tendo em vista que sua atuação
deve contribuir com a continuidade do desenvolvimento pedagógico e para o
retorno e a reintegração ao espaço das Unidades Escolares.
5. DAS ATRIBUIÇÕES
5.1. Os Professores de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal desenvolverão atividades na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, considerando os critérios estabelecidos na Portaria Conjunta nº 09, de 20
de julho de 2021, em conformidade com as seguintes atribuições:
5.1.1. Elaborar e encaminhar ao Comitê Gestor relatório semestral das atividades
desenvolvidas nas Classes Hospitalares, bem como o quantitativo de crianças e
adolescentes atendidos.
5.1.2. Disponibilizar documentos, relatórios e/ou levantamentos, sempre que
solicitado pelo Comitê Gestor.
5.1.3. Manter registro, com a identificação completa da criança e do adolescente,
os procedimentos adotados, as avaliações, as adequações curriculares, o controle
de frequência e as comunicações enviadas à Unidade Escolar a que esteja
vinculado o estudante, em consonância com as normas adotadas pelas Unidades
Escolares da SEEDF.
5.1.4. Participar dos cursos de formação continuada que possam vir a ser
oferecidos pela SEEDF e que contribuam com os conhecimentos necessários ao
Atendimento Educacional Hospitalar - Classes Hospitalares.
5.1.5. Participar de reuniões, eventos, seminários, sempre que solicitado pelas
Secretarias signatárias.
5.1.6. Cumprir, integralmente, a carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
do servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, na forma da Lei nº 5.105,
de 3 de maio de 2013, respeitando os horários de funcionamento da Secretaria de Estado
de Saúde, obedecendo, entretanto, à carga horária semanal de trabalho, conforme
distribuição de carga horária prevista no Plano de Trabalho.
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5.1.7. Assinar Termo de Compromisso em que manifestará ciência e concordância às
normas estabelecidas na Portaria Conjunta nº 09, de 20 de julho de 2021 e no Plano de
Trabalho.
5.1.8. Mapear a demanda de atendimento, fazendo constar no relatório semestral.
5.1.9. Realizar o Atendimento Educacional Hospitalar - Classe Hospitalar, utilizando-se
do lúdico como ferramenta pedagógica, para crianças da Educação Infantil, crianças e
adolescentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, para as funções inerentes ao
processo de ensino-aprendizagem.
5.1.10. Estabelecer vínculo pedagógico com a Unidade Escolar de origem da criança e do
adolescente, solicitar orientações sobre os Campos de Experiências e Objetivos de
Aprendizagens da Educação Infantil e conteúdo e atividades para o Ensino Fundamental
que deverão ser desenvolvidos durante o período de internação hospitalar, de forma a
favorecer o retorno de crianças/estudantes às Unidades Escolares e a reintegração ao
grupo escolar correspondente.
5.1.11. Elaborar, caso seja necessário, em articulação com as Unidades Escolares a
adequação das vivências necessárias ao Atendimento Educacional Hospitalar do
estudante, atentando para os objetivos de aprendizagem/conteúdos previstos no Currículo
em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.
5.1.12. Participar, quando solicitado, das visitas multidisciplinares realizadas aos
estudantes internados na Unidade Regional Hospitalar em que estiver atuando.
5.1.13. Realizar e encaminhar a avaliação sobre o Atendimento Educacional Hospitalar -
Classes Hospitalares, com o objetivo de subsidiar o relatório de acompanhamento que
será elaborado pelo Comitê Gestor, conforme previsto no Plano de Trabalho.
5.1.14. Realizar a transcrição das informações educacionais para o prontuário eletrônico
dos estudantes atendidos nas Classes Hospitalares, conforme orientações da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal - SESDF.
5.1.15. Apresentar-se à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP, em 24 (vinte e
quatro) horas após o encerramento desta Parceria, seja pelo fim da vigência seja por
motivo diverso.
5.1.16. O acompanhamento dos resultados acontecerá mediante:
I - Registro diário, contendo as informações acerca das crianças e dos adolescentes:
a) nome completo;
b) data de nascimento;
c) endereço/telefone;
d) Unidade Escolar/Coordenação Regional de Ensino;
e) data de internação/alta;
f) diagnóstico;
g) benefício social.
II - Ficha de Atendimento em Classe Hospitalar que deverá ser encaminhada para a
escola de origem e anexada na pasta do estudante com vistas à inclusão de informações
sobre atendimento.
III - Relatório para a escola de origem, após a alta hospitalar do estudante, ou sempre que
solicitado.
IV - Relatório Semestral para o Comitê Gestor da Parceria, constando os seguintes
aspectos:
a) quantitativo de atendimento;
b) atividades pedagógicas desenvolvidas;
c) atividades extraclasse.
5.1.17. O professor atuante no Atendimento Educacional Hospitalar deverá participar, de
1 (uma) coordenação pedagógica coletiva por mês, com o Comitê Gestor da Classe
Hospitalar e, quando necessário, com a Coordenação Regional de Ensino/UNIEB.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1. As inscrições serão realizadas no período das 8h do dia 7 de fevereiro de 2022 até as
23h59 do dia 10 de fevereiro de 2022, exclusivamente pelo endereço eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerhd-
gFq6zxQQV3msM5nvk3oN2G_ciXIm55xk8ZN_lctm0GA/viewform?usp=pp_url.
6.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
6.3. A SEEDF não se responsabilizará pelo preenchimento incorreto do formulário de
inscrição, bem como pela apresentação de documentos comprobatórios em
desconformidade com o que está solicitado neste Edital.
6.4. As informações prestadas no formulário de inscrição do Processo Seletivo são de
inteira responsabilidade do candidato.
6.5. No ato da inscrição, toda a documentação exigida deverá ser anexada, frente e verso,
no formato pdf ou jpg:
6.5.1. Documento de Identidade com foto (frente e verso);
6.5.2. Certificado de Pós-graduação ou cursos de 180 (cento e oitenta) horas, na área de
Atendimento Educacional Especializado;
6.5.3. Certificado de Pós-graduação ou cursos, na área de Educação Hospitalar (se
houver);
6.5.4. Comprovante de experiência profissional no Atendimento Educacional Hospitalar
(se houver).
6.6. Somente serão aceitas inscrições realizadas dentro do prazo, contendo a respectiva
documentação.
6.7. As inscrições que não corresponderem aos requisitos mínimos exigidos neste Edital
serão desconsideradas.
6.8. O servidor deverá informar, no ato da inscrição, o turno indicado para a entrevista e
ficar atento ao agendamento encaminhado para o endereço eletrônico informado.

7. DA QUANTIDADE DE VAGAS
7.1. O Processo Seletivo visa ao provimento de até 15 (quinze) vagas para Professores de
Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, integrantes do
quadro de efetivos e estáveis, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no
diurno, para atuarem na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, devidamente
aprovados no Processo Seletivo específico, conforme a necessidade e disponibilidade da
SEEDF.
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. A seleção dar-se-á em 3(três) etapas: inscrição, análise curricular documental e
entrevista individual, conforme critérios definidos neste Edital.
8.2. Inscrição:
8.2.1. Para a validação da inscrição é obrigatório o envio da documentação a seguir
digitalizada.
8.2.2. Documento de Identidade com foto (frente e verso);
8.2.3. Certificado de Pós-graduação ou cursos de 180 (cento e oitenta) horas, na área de
Atendimento Educacional Especializado;
8.2.4. Certificado de Pós-graduação ou cursos, na área de Educação Hospitalar (se houver);
8.2.5. Comprovante de experiência profissional no Atendimento Educacional Hospitalar
(se houver).
8.3. Análise curricular documental e entrevista:
8.3.1. A análise curricular é de caráter classificatório e eliminatório. Somente será
convocado para a entrevista, o candidato que preencher todos os requisitos obrigatórios.
8.3.2. A análise curricular será feita por meio do envio da documentação, digitalizada, no
ato da inscrição.
8.3.3. A entrevista individual é de caráter eliminatório e classificatório com pontuação
mínima de 7 (sete) para aprovação.
8.3.4. A análise curricular e a entrevista seguirão os critérios com as respectivas
pontuações:

ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1
Certificado de curso na área de Educação Especial de no
mínimo 80 (oitenta) horas (máximo quatro).

5 pontos por aptidão

2
Certificado de Pós-graduação na área de Educação
Hospitalar (máximo um certificado).

15 pontos

3
Certificado de cursos na área de Educação Hospitalar de no
mínimo 40 (quarenta) horas (máximo dois certificados).

5 pontos por certificado

4
Experiência comprovada em Atendimento Educacional
Hospitalar por ano (no máximo até 5 anos).

4 pontos a cada ano

5
Certificado de Pós-graduação em Atendimento
Educacional Especializado (máximo um certificado).

5 pontos

 
SUBTOTAL

 

 

ETAPA: ENTREVISTA

6

Documentos norteadores da SEEDF: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei nº 13.146, de 2015); Currículo em Movimento.
Conhecimentos relativos à Adequação Curricular, Plano de AEE, Plano
Pedagógico Individual (PPI), Currículo Funcional.

3 pontos

7 Portaria Conjunta nº 9, de 20 de julho de 2021. 3 pontos

8
Contextualização e avaliação adequadas de atendimento às especificidades dos
estudantes em Classes Hospitalares (objetividade, coerência e organização das
ideias).

4 pontos

 
TOTAL

 

8.3.5. Após a etapa de análise curricular e conferência da documentação, será enviada aos
candidatos pré-selecionados, por e-mail, a convocação para a entrevista individual, a ser
realizada preferencialmente por videoconferência, gravada, em data e horário a serem
estipulados pela banca.
8.3.6. A nota final do candidato será a soma das duas etapas.
8.3.7. O candidato será eliminado caso não atenda às exigências deste Processo Seletivo.
8.3.8. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no site da SEEDF, conforme
cronograma (Anexo I).
8.3.9. Se ocorrer empate na nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) possuir maior pontuação na entrevista;
b) possuir maior pontuação na análise curricular;
c) tempo de SEEDF.
8.3.10. Os candidatos que forem aprovados em todas as etapas serão considerados aptos,
constituindo, após o preenchimento das vagas, o cadastro de reserva para possível
vacância.
9. DA BANCA EXAMINADORA
9.1. Este Processo Seletivo será coordenado pelo Comitê Gestor que instituirá Banca
Examinadora composta por profissionais das Secretarias de Estado de Educação e de Saúde.
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10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
10.1. Para interposição de recurso, o candidato deverá enviar e-mail para
cgaeh.gab@se.df.gov.br, com vistas à Banca Examinadora, conforme prazos estabelecidos
no cronograma constante do Edital, de forma clara, objetiva e consistente, fazendo constar
as alegações e considerações acerca da avaliação a que foi submetido, podendo anexar
documentos que embasem as colocações.
10.2. O recurso deverá ser analisado pela banca examinadora para o exercício do poder de
reconsideração.
10.3. Será indeferido o recurso interposto fora do prazo.
11. DA LOTAÇÃO
11.1. O Servidor, no cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério
Público do Distrito Federal, estará vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, conforme Portaria Conjunta nº 09/2021, de 20 de julho de 2021.
11.2. Os candidatos escolherão a lotação nas Unidades de Saúde de acordo com a ordem
de classificação no Processo Seletivo.
11.3. Os servidores aprovados que excederem ao número de vagas ofertadas farão parte de
um cadastro de reserva e poderão ser convocados durante a vigência da Portaria Conjunta
nº 09/2021, de 20 de julho de 2021, mediante comprovada carência na Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal.
11.4. Em caso de desistência, as novas convocações seguirão a ordem de classificação dos
candidatos aprovados.
11.5. Caso o servidor selecionado esteja em regência de classe ou em atendimento em
Unidade Escolar, a movimentação para Atendimento Educacional Hospitalar será
efetivada após o envio de professor substituto.
11.6. A movimentação do servidor selecionado para atuação na Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal dar-se-á após aprovação neste Processo Seletivo e mediante
encaminhamento pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEDF, respeitando-
se o disposto na Portaria nº 395, de 4 de agosto de 2021.
11.7. A designação e a substituição dos Professores de Educação Básica da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal disponibilizados, bem como qualquer
encaminhamento administrativo necessário, serão feitos conforme as disposições
estabelecidas pelas Normas de Lotação e Remoção de Professores pela Subsecretaria de
Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEDF.
11.8. O servidor remanejado para atuar na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal poderá permanecer pelo período de vigência da Portaria Conjunta nº 09/2021, de
20 de julho de 2021.
11.9. A inadequação do servidor aos procedimentos administrativos e pedagógicos da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal implicará em sua devolução, mediante
trâmite processual entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.9.1. A inadequação do professor ficará sujeita à avaliação realizada pelo Comitê
sempre que for necessária.
11.10. Os Professores de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
deverão realizar Atendimento Educacional Hospitalar das 8h às 12h e das 14h às 18h,
conforme o Plano de trabalho das Classes Hospitalares.
11.11. Ao final do período de vigência da Portaria Conjunta nº 09/2021, de 20 de julho de
2021, o servidor disponibilizado deverá comparecer, imediatamente, à Gerência de
Lotação e Movimentação - GLM vinculada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas -
SUGEP/SEEDF, para ser encaminhado para novo exercício.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O cronograma das etapas encontra-se disponibilizado no Anexo I, deste Edital.
12.2. A participação dos servidores neste Processo Seletivo será de caráter voluntário.
12.3. Todos os professores que estejam atuando no Atendimento Educacional Hospitalar,
interessados em permanecer, deverão se inscrever neste Processo Seletivo Simplificado.
12.4. Fica vedado o remanejamento de servidor contemplado com bloqueio de carência(s)
no Procedimento de Remanejamento Interno e Externo, em cumprimento ao disposto na
Portaria nº 395, de 4 de agosto de 2021.
12.5. As dúvidas existentes deverão ser formalizadas e enviadas à Banca Examinadora por
intermédio do e-mail: cgaeh.gab@se.df.gov.br.
12.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Banca Examinadora instituída pelo Comitê
Gestor do Atendimento Educacional Hospitalar.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO I
CRONOGRAMA - PROCESSO SELETIVO DAS CLASSES HOSPITALARES/2022

ETAPAS DATAS LOCAL

Divulgação do Edital 2/02/2022 DODF

Período de inscrição e envio dos documentos

comprobatórios
7 a 10/02/2022 Site

Análise documental 8 a 11/02/2022  

Resultado parcial 14/02/2022 Site

Interposição de recursos 15/02/2022 E-mail

Entrevista Individual 16 a 18/02/2022 A definir

Divulgação do Resultado Preliminar 21/02/2022 Site

Interposição de Recursos 22/02/2022 Site

Resultado Final 25/02/2022 Site

 

EDITAL Nº 04, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO

EDUCACIONAL 07 DE TAGUATINGA.

DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
atribuição prevista no artigo 3º, do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que
regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO no CENTRO
EDUCACIONAL 07 DE TAGUATINGA, situado na EQNM 36/38, ÁREA ESPECIAL
S/N, Taguatinga/DF, para o primeiro semestre do ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no CURSO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE PRESENCIAL:
Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação Gráfica Integrado ao Ensino
Médio.
1.2. Doravante, no presente Edital, o Centro Educacional 07 de Taguatinga será
denominado apenas por CED 07 de Taguatinga.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada por: ANA CÉLIA SOUSA DA COSTA, Diretora, matrícula 26.305-2;
composta da seguinte forma: Titulares: GENOVALDO XIMENES ARAGÃO, Vice-
Diretor, matrícula 26.871-2; VIVIANE CALASANS DE MELLO CALDEIRA,
Supervisora Pedagógica, matrícula 35.552-6; Suplente: KATIÚSCIA ANDRÉIA DE
MEDEIROS BALDUÍNO, Professora, matrícula 219.313-2; Suplente: MARLENE
ALVES PALMEIRA, Secretária, matrícula 29.515-9, todos lotados no CED 07 de
Taguatinga.
2.3 A Comissão Local será presidida por ANA CÉLIA SOUSA DA COSTA, Diretora,
matrícula 26.305-2; Suplente: GENOVALDO XIMENES ARAGÃO, Vice-Diretor,
matrícula 26.871-2, ambos lotados no CED 07 de Taguatinga.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso
pleiteado, bem como receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV), a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN) e a Subsecretaria de Educação
Básica (SUBEB), por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, o qual define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga será responsável, com a Comissão
Local do CED 07 de Taguatinga, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o
Processo Seletivo de que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação Gráfica Integrado ao
Ensino Médio está organizado em 6 (seis) módulos semestrais, conforme Plano de Curso
enviado para o Conselho de Educação do Distrito Federal, totalizando 5.000 (cinco mil)
horas em período integral. Processo SEI 00080-00155547/2021-96.
3.2. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos com deficiência ou
transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da matrícula.
3.2.1. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.3. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com
a ordem de sorteio no certame.
3.4. A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 38 (trinta e oito)
estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade presencial.
3.5. A distribuição das vagas, prevista neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir e especificada por curso, forma de acesso e turno:

Curso
Forma de

Acesso

Ampla

Concorrência

Pessoas com deficiência

ou transtorno do espectro

autista Total

Geral

Integral Integral

Curso Técnico de Nível Médio de

Técnico em Computação Gráfica

Integrado ao Ensino Médio

Sorteio 122 30 152

Total - 122 30 152
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