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CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO 2023 

 

Prezados candidatos; 
 

Ficam convocados os candidatos COM APTIDÃO, a professores substitutos vinculados ao Edital 
Normativo nº 27/2021, das classificações constantes do quadro abaixo a comparecerem 
PRESENCIALMENTE à CRE GUARÁ para procedimento de entrega de documentação, no dia e horário 
indicados abaixo. 

O candidato que possuir algum impedimento judicial, administrativo, ou não atender o Edital nº 
27/2021 e a legislação vigente, não estará habilitado para ser contratado. 

 
O professor substituto que trabalhou na CRE Guará em 2022 deve apenas atualizar a 

documentação, entregando os seguintes documentos, nesta ordem: 
 

- Formulário INCA 1(TOTALMENTE preenchido e assinado) e demais Formulários e declarações: 

Impressos e preenchidos, vide https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/, link 

“DOCUMENTOS”. 

- Atestado de aptidão física e mental, emitido em 2023; 

- Comprovante de residência; 

- Quitação eleitoral2; 

- Certidões de nada consta criminal: PF3 e TJDFT4(para residentes do DF) ou PF e TJ (do Estado em 
que reside); 

- Cópia do Diploma autenticada (para os candidatos que apresentaram em 2022 apenas certificado 
de conclusão de curso); 

- Em caso de pessoa representada por procurador, deve-se trazer a procuração registrada em cartório; 
 

OBSERVAÇÃO: Os professores que têm APTIDÃO devidamente lançada no Khronos, deverão 
entregar o documento de comprovação da aptidão (declaração de atuação ou comprovante de 
banca de aptidão), bem como a(s) cópia(s) dos cursos referentes à aptidão que possuem, dentro do 
envelope com os documentos acima. 

 

O candidato deverá colocar sua documentação em envelope devidamente identificado, conforme 
instruções constantes no site da SEEDF, sem lacrar. Para identificação, na parte externa do envelope, 
deverá ser colado o FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE5, devidamente preenchido. 

 
No caso de haver pendência de documentação, esta deverá ser sanada antes do bloqueio de carências. 

Não será permitido o bloqueio de carência se o candidato estiver com pendência documental. 

A relação da documentação completa e formulários para preenchimento estão disponíveisno 
site da Secretaria de Educação do DF. 

http://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporário-seedf/ 
 
 

 

1 http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/formulario-inca-21jan22.pdf 

2 https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

3 https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais 

4 https://www.tjdft.jus.br/servicos/certidoes/certidao-nada-consta 

5 https://www.educacao.df.gov.br/wp- 
conteudo/uploads/2022/01/formulario_de_identificacao_para_o_envelope_24jan22.pdf



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Guará 

2 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 2023 
 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

CRONOGRAMA PROFESSOR SUBSTITUTO - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 2023 

LOCAL PARA ENTREGA: CRE GUARÁ/UNIGEP 

ENDEREÇO: QE 38 ÁREA ESPECIAL D - Guará II - Brasília DF. 

TELEFONE: (61) 39016655 UNIGEP 

Componente 
Curricular 

Turno 
Classificação 

Dat
a 

Hora 
De Até 

ATIVIDADES SOMENTE 
COM APTIDÃO 

Diurno 451 700 25/01/2023 09:00 

TODAS AS DISCIPLINAS 
DE ÁREAS ESPECÍFICAS 
SOMENTE COM APTIDÃO 

Diurno TODOS TODOS 25/01/2023 14:00 

 
 

 

Guará-DF, 23 de Janeiro de 2023. 


