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Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Plano Piloto  
Convocação Geral 

Professor Substituto 

 
Prezados candidatos a Professor Substituto,  
 
Convocamos os candidatos a Professor Substituto, aprovados em todos os bancos, no âmbito 
das 14 quatorze Coordenações Regionais de Ensino, que tenham habilitação curricular 
constante do quadro abaixo e que não estejam em exercício em carência para o ano letivo de 
2022, para comparecer à Regional de Ensino do Plano Piloto para a entrega de documentação 
a ser realizada no dia 11/11/2022, a partir das 8h da manhã. 
 
Informamos que a convocação inicialmente visa o suprimento de carência no CESAS, para a 
atuação em libras e como Interprete, bem como atender às demais Unidades Escolares 
vinculadas a esta CRE, de acordo com o surgimento de eventuais necessidades. 
 
A convocação abaixo espelha uma previsão de carências a serem supridas, de modo que, 
havendo eventual encerramento de carências, o bloqueio somente ocorrerá até o número de 
carências disponíveis.  
 
O candidato, que não bloquear carência, na data da convocação devido à inexistência de 
carência, deverá aguardar nova convocação, permanecendo com sua classificação inicial, vez 
que o candidato aprovado integrante do Banco de Reservas possui apenas expectativa de 
direito sobre o exercício da docência.  
 
O candidato, que possuir algum impedimento judicial, administrativo ou não atender o Edital 
nº 27, de 22 de setembro de 2021 e o Edital n°16, de 23 de maio de 2022, suas alterações e a 
legislação vigente, não estará habilitado para ser contratado.  
 
A oferta das carências aos professores substitutos obedecerá a ordem de classificação final do 
Processo Seletivo Simplificado e o Processo Seletivo Simplificado Complementar. 
 

COMPONTENTE 
CURRICULAR 

TURNO HABILITAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DATA 

GEOGRAFIA 
MATUTINO/VESPERTINO 

E NOTURNO LIBRAS 
CONVOCAÇÃO 

GERAL 11/11/2022 

HISTÓRIA MATUTINO/VESPERTINO 
E NOTURNO 

LIBRAS CONVOCAÇÃO 
GERAL 

11/11/2022 

FILOSOFIA 
MATUTINO/VESPERTINO 

E NOTURNO LIBRAS 
CONVOCAÇÃO 

GERAL 11/11/2022 

SOCIOLOGIA MATUTINO/VESPERTINO 
E NOTURNO 

LIBRAS CONVOCAÇÃO 
GERAL 

11/11/2022 

TODOS 
MATUTINO/VESPERTINO 

E NOTURNO INTERPRETE 
CONVOCAÇÃO 

GERAL 11/11/2022 
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Os interessados deverão procurar pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas (UNIGEP) na 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. Endereço SGAN 607 Norte. Telefone: (61) 

3901-3529. E-mail: unigep.crepp@edu.se.df.gov.br 


