
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
PROFESSOR SUBSTITUTO 2022

Prezados candidatos,

Em cumprimento à fase de entrega e conferência de documentação para a composição do
Banco de Professores Substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, consoante o Edital
Normativo nº 27/2021 e suas retificações, a Coordenação Regional do Plano Piloto, no uso de suas
atribuições, torna pública a RETIFICAÇÃO do CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO dos candidatos
aptos a bloquearem carências nas Unidades de Ensino a ela vinculadas, conforme especificado abaixo:

Componente Curricular “ATIVIDADES DIURNO”, classificação 401º a 500º: (onde lê-se “01/02/2022,
8h”, leia-se “02/02/2022, 8h”).

Atenciosamente,
UNIGEP-PP
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto

ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

1) O uso de máscara de proteção é obrigatório, mesmo no interior do veículo;

2) No local de entrega dos documentos, somente será permitida a entrada do candidato ou do seu
procurador (instituído formalmente, por meio de procuração registrada ou procuração simples
com reconhecimento de firma do candidato e do procurador);

3) Em caso de procuração, essa poderá ser formalizada tanto para a entrega de documentos quanto para o
bloqueio de carências;

4) Aos que não puderem comparecer em veículo, será destinado espaço específico para recebimento da
documentação, no estacionamento da Regional de Ensino do Plano Piloto;

5) Os documentos, incluindo os formulários, deverão ser entregues completamente preenchidos (frente e
verso se for o caso) em envelope lacrado (os formulários para impressão estão disponíveis no site da
Secretaria de Estado de Educação);

6) Na parte externa do envelope, deverão constar as informações solicitadas no “ANEXO I” deste
cronograma, podendo este estar (de preferência) impresso e afixado ao envelope ou escrito a mão, de
acordo com o referido anexo;

7) O candidato não poderá permanecer no interior da Regional de ensino para aguardar conferência, esta
será realizada posteriormente pela UNIGEP;

8) Caso sejam identificadas pendências documentais, o candidato será informado, via e-mail, e deverá
saná-las, impreterivelmente, até as 18h do dia 04/02/2022, presencialmente, na UNIGEP- PLANO
PILOTO;

9) Quando do bloqueio das carências, em cronograma a ser divulgado posteriormente, caso o candidato
não tenha sanado a(s) pendência(s), que porventura existam, estará impedido de bloquear carência.
Nesse caso, a carência será  considerada recusada, conforme a Portaria vigente;

10) Por fim, a entrega de documentos gera, apenas, expectativa de bloqueio de carências. Todavia, os
candidatos que entregarem a documentação formarão o Banco de Professores Substitutos, enquanto da
vigência do certame.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto

ANEXO I
NOME DO CANDIDATO:

__________________________________________
CLASSIFICAÇÃO

DISCIPLINA/COMPONENTE DO CONCURSO:  

E-MAIL: (LEGÍVEL)  

TELEFONE 1:  

TELEFONE 2:  

PCD? SIM (     )           NÃO (     )

PROCURADOR? SIM (     )           NÃO (     )

NOME DO PROCURADOR:  

POSSUI ALGUMA *APTIDÃO CADASTRADA? SIM (     )           NÃO (     )         SE SIM, QUAL? ESPECIFICAR ABAIXO

ASSINALE SUA(S) HABILITAÇÃO/APTIDÃO(ÕES)

POSSUI DUPLA HABILITAÇÃO? (     ) SIM    - (     ) NÃO
SE SIM QUAL (OBS. CONSIDERE O ITEM QUE CONTÉM
PRIMEIRO SUA GRADUAÇÃO PRINCIPAL E O
COMPONENTE DO SEU CONCURSO, CONFORME EDITAL
27/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.

(     ) ENSINO ESPECIAL
(     ) SALA DE RECURSOS
(     ) CIL
(     ) ESCOLA PARQUE
(     ) INTÉRPRETE
(     ) EJA INTERVENTIVA
(     ) UNIDADE DE INTERNAÇÃO
(     ) NOVO ENSINO MÉDIO
(     ) PROJETO DE VIDA

_______________________________________________
INFORME ABAIXO ATÉ 3 PREFERÊNCIAS DE EXERCÍCIO

1________________________________
2________________________________
3________________________________

A mera indicação de preferência não gera vínculo com
nenhuma unidade, sendo apenas um auxílio no
momento do bloqueio das carências.

(     ) PORTUGUÊS / INGLÊS
(     ) INGLÊS / PORTUGUÊS
(     ) PORTUGÊS / ESPANHOL
(     ) ESPANHOL / PORTUGUÊS
(     ) FÍSICA/QUÍMICA
(     ) QUÍMICA / FÍSICA
(     ) FÍSICA / MATEMÁTICA
(     ) MATEMÁTICA / FÍSICA
(     ) BIOLOGIA / CIÊNCIAS NATURAIS
(     ) CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA
(     ) GEOGRAFIA / HISTÓRIA
(     ) HISTÓRIA / GEOGRAFIA
(     ) FILOSOFIA / SOCIOLOGIA
(     ) SOCIOLOGIA / FILOSOFIA

DE ACORDO COM O EDITAL 27/2021 – SE SUA DUPLA
HABILITAÇÃO NECESSITA DE PEL, INFORME ABAIXO SE
POSSUI
(     ) SIM
(     ) NÃO

ASSINATURA
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