
Art. 59. O servidor que solicitar a redução da carga horária de trabalho de quarenta horas
para vinte horas semanais deve aguardar a autorização e a devida publicação, a critério da
Administração, em regência de classe/atendimento.
Art. 60. O remanejamento por Permuta somente pode ser efetivado após o Procedimento de
Distribuição de Turmas/Carga Horária e Atribuição de Atendimentos/Atuação, devendo
observar o que dispõe a Portaria nº 395, de 4 de agosto de 2021.
Art. 61. Caso a equipe gestora da UE/UEE/ENE não devolva os servidores excedentes
mencionados no artigo 50, dentro do prazo estipulado, a CRE solicitará abertura de
procedimento disciplinar para apurar responsabilidade dos gestores.
Parágrafo único. Caso a CRE não adote as providências de que trata este artigo, a SUGEP
solicitará abertura de procedimento disciplinar para apurar responsabilidade dos envolvidos.
Art. 62. A UE/UEE/ENE pode, em casos excepcionais, solicitar autorização para realização
de novo Procedimento de Distribuição de Turmas/Carga Horária e Atribuição de
Atendimentos/Atuação, após o início do ano letivo, mediante exposição dos motivos
ensejadores da excepcionalidade.
Parágrafo único. A solicitação deve ser analisada pela CRE e submetida à deliberação da
SUGEP.
Art. 63. É de responsabilidade da UNIGEP/CRE, em conjunto com a equipe gestora da
UE/UEE/ENE, manter atualizada a Modulação, que será supervisionada pela
GMOP/DISET.
Art. 64. É de responsabilidade de cada UNIGEP/CRE e da GLM/DISET manter atualizada
a escala de serviço dos servidores da CMPDF no SIGRH, de acordo com a situação
funcional, após a realização do Procedimento de Distribuição de Turmas/Carga Horária e
Atribuição de Atendimentos/Atuação e/ou a qualquer momento em que o servidor for
movimentado com a devida autorização.
Art. 65. O não cumprimento do disposto nesta Portaria acarretará apuração de
responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 2011.
Art. 66. Compete à equipe gestora, em conjunto com os servidores, homologar os dados
apresentados no SIGEP.
Art. 67. Compete à SUPLAV, em parceria com a SUGEP, desenvolver e atualizar o SIGEP.
Art. 68. A base de dados para o SIGEP está contida no SIGRH, no SIGEP Khronos, no I-
Educar e nos dados fornecidos pela SUBEB, SUBIN, SUPLAV, SUGEP e
SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC.
Art. 69. Os casos não previstos nesta Portaria serão dirimidos pela SUGEP.
Art. 70. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 71. Revoga-se a Portaria nº 08, de 6 de janeiro de 2021.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 63, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
Estabelece o Programa Educador Social Voluntário (ESV) no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe conferem os incisos I e III, parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e os incisos I, II, V, VII e VIII, do artigo 182 do Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto
nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, considerando a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro
de 1998, recepcionada pela Lei Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro de 1999; a Lei nº
3.506, de 20 de dezembro de 2004; o Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015,
alterado pelo Decreto nº 38.056, de 14 de março de 2017, e o Decreto nº 39.734, de 26 de
março de 2019, que adota, no âmbito da Rede Pública de Ensino, o Programa de
Voluntariado do Distrito Federal - Voluntariado em Ação, resolve:
Art. 1º Estabelece o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal para o ano letivo de 2022.
Art. 2º A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) é considerada de natureza
voluntária, na forma da Lei nº 9.608, de 1998; da Lei Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro
de 1999; da Lei nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004 e do Decreto nº 37.010, de 23 de
dezembro de 2015, não gerando qualquer vínculo empregatício com a SEEDF, nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Art. 3º É obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado
entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário (ESV),
por meio da Unidade Executora, devendo constar o objeto e as condições de suas
atribuições na Unidade Escolar (UE).

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 4º O Programa Educador Social Voluntário terá por finalidades:
I - auxiliar as atividades de Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal;
II - auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e
Transtorno do Espectro Autista (TEA) no exercício das atividades diárias no que tange à
alimentação, locomoção e higienização nas Unidades Escolares da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º O ESV deve atuar na Unidade Escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias
letivos presenciais, conforme previsto na Portaria nº 667, de 8 de dezembro de 2021, que
estabelece o Calendário Escolar 2022, ficando vedada a atuação de forma remota.
Art. 6º O ESV que atuar na Educação em Tempo Integral, na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental deverá auxiliar, sob a orientação e a supervisão da Equipe Gestora e

Pedagógica da UE, no acompanhamento das atividades pedagógicas, culturais, artísticas,
esportivas e de lazer, direitos humanos, meio ambiente, técnico-científicas e cultura digital,
audiovisuais, rádio e cineclube, saúde, diversidade e outras atividades do Projeto Político
Pedagógico e aos projetos da Unidade Escolar, tais como:
I - auxiliar e acompanhar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos
saudáveis, individuais e sociais e desenvolver atividades de higiene antes e depois desses
horários;
II - auxiliar e acompanhar os estudantes durante as atividades sociais, culturais, esportivas,
na realização de oficinas e atividades em grupos;
III - auxiliar e acompanhar os estudantes, com supervisão dos professores, durante as
atividades pedagógicas com vistas à melhoria/ao avanço das aprendizagens escolares;
IV - auxiliar a equipe pedagógica na realização das atividades de suporte da Educação em
Tempo Integral desenvolvidas no espaço escolar, nas aulas e nas atividades externas que
envolvam a participação dos estudantes;
V - auxiliar a equipe pedagógica nas atividades de Educação Física, nas hortas comunitárias
e agroflorestais que envolvam os estudantes, conforme Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar.
Art. 7º O ESV selecionado, pela sua formação, para auxiliar os estudantes com
necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do Espectro Autista
(TEA) desempenha suas atribuições, sob a orientação da Equipe Gestora e Pedagógica da
Unidade Escolar, em articulação com o professor do Atendimento Educacional
Especializado/Sala de Recurso (quando houver), quais sejam:
I - auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e
Transtorno Espectro Autista (TEA) nas atividades diárias, autônomas e sociais que seguem:
a) refeições;
b) uso do banheiro, escovação dentária, banho e troca de fraldas;
c) locomoção nas atividades realizadas na Unidade Escolar e atividade extraclasse;
d) para se vestirem e se calçarem;
e) atividades recreativas no parque e no pátio escolar.
II - realizar, sob a presença e a supervisão do professor, o controle da sialorreia (baba) e de
postura dos estudantes, bem como ajudá-los a se sentarem/levantarem em/de cadeira de
rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário e brinquedos no parque;
III - acompanhar e auxiliar os estudantes cadeirantes, que fazem uso de órtese e/ou prótese,
tanto nos espaços escolares a que eles necessitem ir, como em outros fora do ambiente
escolar;
IV - auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais
escolares;
V - informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas aos estudantes,
para fins de registros e/ou encaminhamentos necessários;
VI - acompanhar e auxiliar os estudantes durante as atividades em sala de aula e extraclasse
que necessitem de habilidades relativas à atenção, à participação e à interação;
VII - auxiliar o professor no apoio aos estudantes que apresentam episódios de alterações no
comportamento, quando necessário, conforme orientação da Equipe Gestora;
VIII - favorecer a comunicação e a interação social dos estudantes com seus pares e demais
membros da comunidade escolar.
Art. 8º A atividade voluntária é de caráter complementar ao serviço regular, sendo vedado
aos gestores públicos contar com voluntários, de forma substitutiva ao servidor público,
inclusive, nos casos de licença, afastamentos legais e vacâncias, nos termos do artigo 9º do
Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015.
§ 1º O ESV que, porventura, exercer atividade fora do seu escopo de atuação será
imediatamente desligado do Programa, após apuração de responsabilidades, observado o
contraditório e a ampla defesa e comprovação do fato pela Coordenação Regional de
Ensino.
§ 2º Os gestores das UEs são responsáveis pelo fiel cumprimento da modulação e das
atribuições do ESV e, caso constatadas irregularidades, podem sofrer sanções e medidas
administrativas cabíveis.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 9º O quantitativo de vagas para o ESV está definido de acordo com a disponibilidade
orçamentária anual, observado dentro dos critérios técnicos definidos pela
SUPLAV/SEEDF e a demanda de cada CRE e UE, devendo o ESV ser ressarcido com os
recursos financeiros oriundos do Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros
(PDAF), para cobrir as despesas com alimentação e transporte, conforme estabelecido na
Lei Orçamentária Anual de 2022.
Art. 10. O quantitativo de ESV para atender aos estudantes da Educação em Tempo
Integral, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação Especial,
matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, será
distribuído por CRE de acordo com a tabela abaixo, observada a disponibilidade
orçamentária anual:
Coordenação Regional de Ensino Total de ESV

Brazlândia 181

Ceilândia 481

Gama 172

Guará 92

Núcleo Bandeirante 144

Paranoá 127

Planaltina 204
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Plano Piloto 412

Recanto das Emas 103

Samambaia 162

Santa Maria 117

São Sebastião 91

Sobradinho 155

Taguatinga 226

Total 2.667

Art. 11. A CRE deve divulgar a lista das UEs beneficiadas com o Programa Educador
Social Voluntário, bem como o quantitativo de estudantes atendidos e vagas para cada UE.
Art. 12. Fica autorizada a movimentação dos ESVs dentro da modulação prevista pela
CRE, com o apoio da UNIEB, mediante justificativa.
Art. 13. Fica vedada a atuação de ESVs em atividades administrativas, atendimento à
Educação Precoce, atendimento exclusivo aos estudantes com necessidades educacionais
especiais e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).
§ 1º Cabe à Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) a
realização da modulação dos atendimentos em restrita observância à Lei Orçamentária
Anual de 2022.
§ 2º Cabe às Unidades Regionais de Educação Básica (UNIEBs) de cada CRE a
fiscalização e o cumprimento dessa modulação, bem como a notificação à SUPLAV de
qualquer irregularidade constatada.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Art. 14. O Programa Educador Social Voluntário seleciona candidatos com idade mínima
de dezoito anos que atendam a uma das seguintes exigências:
I - graduados em licenciatura ou bacharelado, de formação específica, nas áreas de
desenvolvimento das atividades;
II - estudantes universitários em licenciatura ou bacharelado, de formação específica, nas
áreas de desenvolvimento das atividades;
III - estudantes da Educação de Jovens e Adultos, 3º segmento (EJA);
IV - estudantes do Ensino Médio (EM) ou da Educação Profissional (EP), desde que
atendam aos requisitos previstos no caput;
V - pessoa com formação em Ensino Médio ou Educação Profissional (EP), com
comprovação de conclusão;
VI - experiência comprovada na área de educação especial e/ou saúde;
VII - experiência comprovada na realização de oficinas lúdico-recreativas.
§ 1º A comprovação de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII será conforme
critérios estabelecidos no formulário Análise Curricular dos Critérios de Seleção e
Classificação, contido no Anexo I desta Portaria.
§ 2º Para comprovação do item 6 do formulário Análise Curricular dos Critérios de
Seleção e Classificação, deverão ser anexados comprovante de inscrição nos referidos
programas e/ou projetos e comprovante de matrícula do estudante na SEEDF.
§ 3º Os gestores das UEs ou CREs ficam terminantemente proibidos de selecionarem
parentes, até o 2º grau, em suas respectivas unidades.
§ 4º O ESV que tenha filho(a) atendido(a) em uma UE da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal deverá se candidatar para atuar em Unidades Escolares diferentes daquela
em que o(a) filho(a) está matriculado(a).
§ 5º O ESV não poderá ter qualquer vínculo trabalhista com a Administração Pública,
enquanto participar do Programa.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO SELETIVO

Art. 15. Cada UE deverá formar uma comissão avaliadora, responsável por todo o
processo de análise curricular e processo seletivo:
I - a comissão avaliadora deve ser composta por três membros indicados pela Equipe
Gestora da Unidade Escolar, sendo obrigatória a presença de um membro do Conselho
Escolar;
II - a lista com os nomes dos membros da comissão avaliadora deve ser registrada em ata
e publicada no mural da UE para conhecimento da comunidade, em local visível e nos
meios de comunicação on-line utilizados pela UE.
Parágrafo único. Os preceitos desta Portaria se fundamentam nos critérios da
Administração Pública regidos pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Art. 16. O processo seletivo é composto das seguintes etapas:
I - inscrição: deve ser realizada exclusivamente no site www.educadorsocial.se.df.gov.br;
II - análise curricular: será realizada nas UEs, de forma on-line, pela comissão avaliadora;
III - divulgação do resultado parcial do processo seletivo: será divulgado no mural da UE
e nos canais de comunicação on-line usados pela comunidade escolar;
IV - interposição de recursos: os pedidos de recursos devem ser encaminhados ao e-mail
institucional da UE, conforme cronograma divulgado;
V - análise dos recursos: deverá ser feita pela comissão avaliadora da UE e, se necessário,
com o auxílio das instâncias superiores;
VI - divulgação da análise dos recursos solicitados: após a análise dos recursos, as UEs
devem divulgar nos canais de comunicação on-line da comunidade escolar e registrar a
nova pontuação dos candidatos que fizerem jus à alteração;
VII - divulgação do resultado final do processo seletivo nas UEs: a lista de classificação
dos candidatos, incluindo os que compõem o cadastro reserva, deve ser divulgada nos
canais de comunicação on-line e no mural da UE.

Art. 17. O interessado em participar do Programa ESV deverá:
I - efetivar a inscrição exclusivamente no site www.educadorsocial.se.df.gov.br;
II - optar por 1 (uma) CRE e até 2 (duas) UEs, apenas no período diurno;
III - anexar no ato da inscrição os seguintes documentos, em formato PDF:
a) identificação oficial com foto;
b) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Distrital;
c) certidão negativa da Justiça Eleitoral;
d) comprovante de residência;
e) comprovante de escolaridade;
f) comprovante de experiência, se for o caso.
§ 1º Os documentos previstos no inciso III do artigo 17 devem ser anexados no momento
da inscrição.
§ 2º Não será homologada a inscrição do candidato que não apresentar os documentos
descritos no inciso III, alíneas a, b, c, d, e, deste artigo.
Art. 18. O cronograma das ações previstas nesta Portaria será disponibilizado no site da
SEEDF: http://www.se.df.gov.br/.
§ 1º O resultado parcial do processo seletivo, com pontuação e classificação, deve ser
divulgado no mural da UE e em seus canais on-line.
§ 2º O resultado final do processo seletivo, com a lista de classificação dos candidatos,
será divulgado pela UE e nos canais de comunicação on-line da comunidade escolar.

CAPÍTULO VI
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 19. Os candidatos serão classificados através da pontuação obtida, seguindo o
formulário de Análise Curricular dos Critérios de Seleção e Classificação, contido no
Anexo I desta Portaria, sendo selecionados os com maior pontuação.
Art. 20. Os candidatos classificados e selecionados, consoante divulgação do resultado
final, devem aguardar a Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso para abrir uma
conta poupança em qualquer agência do Banco de Brasília (BRB).
Parágrafo único. Será considerada para fins de ressarcimento a data que o ESV iniciar as
atividades na UE.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. A Equipe Gestora e/ou Equipe Pedagógica local deve realizar a
capacitação/formação do ESV mediante circular com orientações da Subsecretaria de
Educação Básica (SUBEB) e Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN),
conforme as atribuições estabelecidas nesta Portaria, com o acompanhamento e suporte da
UNIEB.
Art. 22. O tempo de voluntariado por turno do ESV em cada UE, terá duração de quatro
horas diárias ininterruptas.
§ 1º As quatro horas de voluntariado serão distribuídas em comum acordo com a Equipe
Gestora, nos turnos de atendimento da UE.
§ 2º O ESV pode atuar em mais de uma UE ou em dois turnos na mesma UE, desde que
seja realizada a assinatura de Termo de Adesão e Compromisso específico por turno de
atividade.
§ 3º O ESV não poderá atuar em dois exercícios consecutivos.
Art. 23. Cada ESV faz jus ao ressarcimento diário de R$30,00 (trinta reais) para cobrir as
despesas com alimentação e transporte, não podendo ser, em hipótese alguma, tomado
como remuneração salarial.
§ 1º O ressarcimento ao ESV é feito pela Unidade Executora da CRE, mensalmente,
mediante depósito em sua conta poupança do Banco de Brasília (BRB).
§ 2º Os recursos financeiros oriundos do Programa Educador Social Voluntário devem ser
utilizados, exclusivamente, para o ressarcimento do ESV.
§ 3º Ao final de cada mês, a UE em que o ESV atuar deve encaminhar o Recibo Mensal
de Ressarcimento por voluntário para a CRE, devendo constar na prestação de contas da
UEx da CRE.
Art. 24. O ESV não fará jus ao ressarcimento do valor correspondente ao dia do não
comparecimento ao local de atuação, independente da apresentação de atestado médico ou
de qualquer outro tipo de declaração.
Art. 25. São obrigações do ESV:
I - exercer as atribuições, conforme previstas no termo de adesão, sempre sob a orientação
e supervisão da Equipe Gestora;
II - manter comportamento compatível com a atividade;
III - ser assíduo no desempenho das atividades;
IV - comunicar previamente à Equipe Gestora e/ou à coordenação pedagógica a
impossibilidade de comparecimento;
V - observar e respeitar as normas que regem a UE;
VI - reparar eventuais danos que, por sua culpa ou dolo, vir a causar à UE ou a terceiros
na execução dos serviços voluntários;
VII - zelar pela integridade física do estudante sob sua responsabilidade.
Art. 26. O Termo de Adesão e Compromisso pode ser cancelado, por iniciativa de
qualquer uma das partes, bastando que uma notifique a outra, sem que isso implique
direitos à indenização ou reclamações de qualquer natureza, devendo o ESV preencher e
assinar o Termo de Desligamento.
Art. 27. Cada CRE deverá ter um servidor ligado ao gabinete do Coordenador Regional de
Ensino para tratar de todos os assuntos relacionados ao ESV.
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela CRE, com anuência e parecer da SUBEB,
da SUBIN e autorização da SUPLAV.
Art. 29. A data registrada no Termo de Adesão e Compromisso e no Formulário de
Encaminhamento é relativa à intenção do voluntário em prestar trabalho na UE.

PÁGINA 59 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 20, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



Art. 30. Os anexos a que se refere esta Portaria estão disponíveis no site da SEEDF:
http://www.se.df.gov.br/, conforme seguem:

I - Análise Curricular dos Critérios de Seleção e Classificação (Anexo I);

II - Formulário para Interposição de Recurso (Anexo II);

III - Termo de Adesão e Compromisso (Anexo III);

IV - Termo de Desligamento do Serviço Voluntário (Anexo IV);

V - Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação (Anexo V);

VI - Encaminhamento do Educador Social Voluntário (Anexo VI);

VII - Relatório Mensal de Atividades Desenvolvidas pelo Educador Social Voluntário (Anexo
VII);

VIII - Encaminhamento para Abertura de Conta Poupança no BRB (Anexo VIII);

IX - Formulário de Autodeclaração (Anexo IX).

Art. 31. Esta Portaria fica sujeita a alterações, de acordo com a necessidade e interesse da
Administração Pública.

Art. 32. As demais atividades de voluntariado nas UEs não abarcadas por esta Portaria devem
ser regidas pelo Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015.

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Art. 34. Revoga-se a Portaria nº 326, de 8 de julho de 2021 e suas alterações.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO I
ANÁLISE CURRICULAR DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 
CANDIDATO:_____________________________________________________________
UE:___________________________________________________CRE: _____________

FORMAÇÃO

Marque a alternativa referente à formação máxima do candidato.

ITEM ESCOLARIDADE
PONTUAÇÃO A SER

ATRIBUÍDA

PONTUAÇÃO

ADQUIRIDA

1

 

( ) Ensino Médio ou curso técnico de nível médio da

Educação Profissional incompleto.
4 pontos

 

( ) Ensino Médio ou curso técnico de nível médio da

Educação Profissional completo.
8 pontos

( ) EJA 3º Segmento. 8 pontos

( ) Graduação (nível superior) incompleta ou em

andamento.
10 pontos

( ) Graduação (nível superior) completa. 12 pontos

( ) Pós-Graduação incompleta ou em andamento. 14 pontos

( ) Pós-Graduação completa. 15 pontos

  EXPERIÊNCIA

2

 

Experiência em atividade voluntária em Rede Pública

de Ensino (Comprovada por declaração da Unidade

Escolar em que atuou).

05 pontos

(Acrescentar 01 ponto a cada

anocomprovado além dos 05

pontos recebidos)

 

3

Experiência em atividade voluntária nos termos da Lei

nº 9.608, de 1998 em outras instituições, comprovada

por declaração.

04 pontos

(Acrescentar 01 ponto a cada

anocomprovado, além dos 04

pontos recebidos)

 

4

Habilidades comprovadas nas seguintes áreas: cultural,

artística, desportiva, ambiental, de culinária e nutrição,

educação física, e informática.

08 pontos

Com comprovação.

(Pontuar por cada

comprovação apresentada)

 

02 pontos

Com autodeclaração.
 

5
Experiência comprovada na área de educação especial

e/ou saúde.

10 pontos

Com comprovação.
 

  OUTROS CRITÉRIOS

6

Inscrição em Programa Social, Distrital ou Federal,

como: Bolsa Família, Bolsa PROJOVEM, PROUNI,

FIES, entre outros; e/ou mulheres abrigadas em

organização do estado e/ou com medida protetiva.

05 pontos

Com comprovação.
 

TOTAL DE PONTOS:  

Critérios de Desempate:
1- Idade mais elevada, conforme Estatuto do Idoso, Art. 27, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003;
2- Beneficiário de Programa Social;
3- Experiência em atividade voluntária na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
 

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:____________________________________________________________________

Unidade Escolar:___________________________________________________________

Coordenação Regional de Ensino: _____________________________________________

Função: Educador Social Voluntário

 

Prezados Senhores,

 

Venho por meio deste, solicitar

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Atenciosamente,

 

__________________________________________________________

Assinatura

Brasília,_____ de _____________________ de 2022.

 

Análise do Recurso Interposto:

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________

Assinatura e Matrícula do Responsável pela Análise

 

 

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

 
Pelo presente instrumento, de um lado o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, neste ato representada pelo(a) senhor(a)
presidente da Unidade Executora da Coordenação Regional de Ensino
do_________________________________________e, de outro o(a) senhor(a)
_________________________________________________________________________________________,
CPF__________________________, RG _______________________, expedido pelo
órgão_____________________, do sexo________________________, grau de
escolaridade
________________________________________________________________________________,
residente e
domiciliado________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
neste ato denominado VOLUNTÁRIO, resolvem com fundamento na Lei Distrital nº
3.506, de 20 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 37.010, de 23 de
dezembro de 2015, e na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, recepcionada
pela Lei Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro de 1999, celebrar o presente TERMO DE
ADESÃO E COMPROMISSO DO PROGRAMA EDUCADOR SOCIAL
VOLUNTÁRIO, com vigência até 22 dedezembro de 2022, mediante as seguintes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA. O(a) voluntário(a) auxilia à
________________________________________ (área de atuação),
no(na)_____________________________________________________(nome da
Unidade Escolar), no período de ____ /____ / 2022 a 22/12/2022, no horário das _______
às _______ horas, de segunda a sexta-feira, em dias letivos presenciais, conforme previsto
na Portaria nº 667, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece o Calendário Escolar 2022,
ficando vedada a atuação de forma remota.
CLÁUSULA SEGUNDA. O(A) voluntário(a) após capacitação, deverá executar, sob a
orientação e supervisão dos profissionais arrolados na Portaria que institui o Programa
Educador Social Voluntário, as atividades descritas na referida Portaria conforme as áreas
de atuação a seguir:
( ) Educação em Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental
( ) Ensino Especial
CLÁUSULA TERCEIRA. O(a) voluntário(a) tem direito ao ressarcimento das despesas
com transporte e alimentação, decorrentes de sua atuação, no valor de R$30,00 (trinta
reais), de acordo com § 1º do art. 9º do Decreto nº 37.010, de 2015, correspondente aos
dias de atuação de segunda a sexta-feira, em dias letivos presenciais.
CLÁUSULA QUARTA. O(a) voluntário(a) está ciente de que sua participação no
Programa Educador Social Voluntário não gera vínculo empregatício funcional ou
quaisquer obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.

PÁGINA 60 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 20, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



CLÁUSULA QUINTA. O(A) voluntário(a) não interfere em condutas definidas pela
Equipe Gestora e/ou pelo(a) coordenador(a) pedagógico(a), responsáveis por sua atuação
na Unidade Escolar.

CLÁUSULA SEXTA. O(A) voluntário(a) receberá um crachá de identificação funcional
para acesso às dependências do local de trabalho e para sua apresentação à equipe docente
e discente da Unidade Escolar, bem como aos demais servidores, sendo vedada a
transferência do referido documento a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA. São OBRIGAÇÕES do(a) voluntário(a):

1. exercer suas atribuições conforme previsto neste termo de adesão, sempre sob a
orientação e supervisão da Equipe Gestora;

2. manter comportamento compatível com a sua atividade;

3. ser assíduo no desempenho de suas atividades;

4. comunicar previamente à Equipe Gestora e/ou ao(à) Coordenador(a) Pedagógico(a) a
impossibilidade de comparecimento;

5. observar e respeitar as normas que regem a Unidade Escolar;

6. apresentar Relatório Mensal de Atividades realizadas, de acordo com suas atribuições;

7. reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à Unidade Escolar ou a
terceiros na execução dos serviços voluntários.

CLÁUSULA OITAVA. São DIREITOS do(a) voluntário(a):

1. receber capacitação e/ou orientações para exercer adequadamente suas funções;

2. encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo corpo de voluntários do
órgão, visando ao aperfeiçoamento da prestação dos serviços;

3. ter acesso às informações institucionais para o bom desempenho de suas atividades, nos
termos da Lei nº 4.990, de 2012;

4. ser apresentado ao corpo funcional e ao público beneficiário dos serviços prestados.

CLÁUSULA NONA. É VEDADO ao(à) voluntário(a):

1. exercer de forma substitutiva funções privativas de servidor público, nos casos de
licença, afastamentos legais e vacâncias;

2. identificar-se invocando sua condição de voluntário(a) quando não estiver no pleno
exercício das atividades voluntárias no órgão distrital a que se vincule;

3. receber, a qualquer título, remuneração pelos serviços prestados voluntariamente,
ressalvo o previsto no Decreto 37.010, de 2015, no Art. 9º, III, §1º.

CLÁUSULA DÉCIMA. Durante o período de vigência, o termo de adesão pode ser
cancelado a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, basta que uma delas
notifique a outra e formalize o termo de desligamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Deve ser desligado(a) formalmente do exercício de
suas funções, o(a) voluntário(a) que descumprir qualquer das cláusulas previstas neste
Termo.

 

Brasília, _______ de _____________________ de 2022.

 
____________________________________________
Voluntário(a)
______________________________________________
Unidade Escolar
_____________________________________________
Coordenação Regional de Ensino
 
 

ANEXO IV
TERMO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

 
O(a)____________________________________________________________(nome da
Unidade Escolar) por meio deste Termo de Desligamento, finaliza o Serviço Voluntário
do(a) Senhor(a):
___________________________________________________________________ RG:
______________________ Órgão Expedidor: _____________, CPF _________________
a partir de ______ / _______/ 2022, conforme Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de
2015.
Motivo:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Este documento rescinde automaticamente o Termo de Adesão e Compromisso do
Programa Educador Social Voluntário da SEEDF.
 
Brasília, _____de ______________________ de 2022.
 
_________________________________________________________
Voluntário(a)
_________________________________________________________
Unidade Escolar
 
_________________________________________________________
Coordenação Regional de Ensino
 
 

ANEXO V
RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃODO

EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA – UEx

1. Unidade Executora: 2. CNPJ: 3. Mês/Ano _____/2022

4. Endereço: 5. Cidade: 6. UF: DF

7. Unidade Escolar:

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO

8. Nome: 9. CPF: 10. RG: 11. Órgão Expedidor:

12. Endereço: 13. Telefone: 14. Cidade: 15. UF:

R E C I B O

RECEBI da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, em _____/_____/ 2022, a importância de

R$______________________ (__________________________________________________________________)

mediante depósito na Conta Poupança nº ____________________________________, do Banco de Brasília - BRB, a título

de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário, previamente autorizado,na

forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, recepcionada pela Lei Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro de 1999;

na Lei nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004; no Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015 e no Decreto nº 39.734, de 26

de março de 2019, desenvolvendo atividades descritas na Portaria nº 63, de 27 de janeiro de 2022.

As atividades foram desenvolvidas na Unidade Escolar conforme descrito no Relatório Mensal de Atividades do Educador

Social Voluntário, em anexo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura do Educador Social Voluntário

BLOCO 3 – ORIGEM DOS RECURSOS.

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PDAF.

BLOCO 4 – ATESTO DA UNIDADE ESCOLAR

_______________________________

Equipe Pedagógica

_______________________________________

Equipe Gestora

BLOCO 5 – ATESTO DA DIRETORIA DA UNIDADE EXECUTORA

______________________

Tesoureiro da UExR

________________________________________________

Presidente da UExR

 
ANEXO VI

ENCAMINHAMENTO DE EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO
 

A Coordenação Regional de Ensino de _______________, por meio da Unidade de Regional de
Educação Básica, sob amparo da Portaria nº 63, de 27 de janeiro de 2022, referente à adesão ao
Programa Educador Social Voluntário, encaminha
____________________________________________________________________________________________para
atuar na Unidade Escolar
___________________________________________________________, no turno
_______________. a partir de ______ / ______ / 2022, devendo o(a) voluntário(a) atuar e
assinar o Relatório Mensal de Atividades Desenvolvidas.
 
Em, ______ / _______/ 2022
 
_______________________________________________________
Nome e Matrícula
 
_________________________________________________________
Assinatura do Candidato
 

ANEXO VII
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EDUCADOR

SOCIAL VOLUNTÁRIO 2022
 
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

1. Nome 2. Endereço 3.Cidade 4. UF 5. Mês/Ano

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO

6. Nome 7. CPF

8. Ressarcimento

( ) Sim

( ) Não

9. Telefone

BLOCO 3 – ATIVIDADE REALIZADA

Nº 10. Data
11. Dia da

Semana
12. Horário 13. Nome da Atividade 14. Assinatura

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

 
Em, ______ / _______/ 2022
 
_________________________________________________________
Assinatura do Educador Social Voluntário
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ANEXO VIII
ENCAMINHAMENTO ao BRB para ABERTURA DE CONTA POUPANÇA

 
Brasília, ________, de ___________________ de 2022
 
Senhor(a) Gerente,
 
Apresento a Vossa Senhoria
____________________________________________________________ portador(a) da
Carteira de Identidade n° ________________________e CPF _________________________
para abertura de Conta Poupança, nesta agência, por ter sido selecionado(a) para atuar como
Educador(a) Social Voluntário(a) no(a)
____________________________________________________________________________,
conforme Portaria nº 63, de 27 de janeiro de 2022.
 
Atenciosamente,
 
______________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Gestor da Unidade Escolar
 

ANEXO IX
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

 
Eu, __________________________________________________________, em obediência
aos parágrafos 3º, 4º e 5º, do artigo 14, da Portaria nº 63, de 27 de janeiro de 2022, declaro para
fins de atuação no Programa de Educador Social Voluntário, que:
- Não tenho parentesco com a equipe Gestora e Comissão Avaliadora da unidade escolar
escolhida para minha atuação.
- Não tenho filho(a) atendido(a) na Unidade Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal pretendida.
- Não sou servidor(a) público(a) do GDF, nem tenho qualquer vínculo trabalhista com a
Administração Pública.
 
Em, ______ / _______/ 2022
 
_________________________________________________________
Assinatura do Educador Social Voluntário

CORREGEDORIA
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo artigo 1º, inciso I, da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, c/c com o Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos
fatos constantes do processo 00080.00135242/2019-43.
Art. 2º Arquivar os autos com fulcro no Art. 177 e Art. 207, inciso II, c/c o Art. 208,
inciso III, todos da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA RIBEIRO DA SILVA PRADO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 11, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo artigo 1º, inciso I, da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, c/c com o Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos
fatos constantes do processo 00080.00018496/2020-31.
Art. 2º Arquivar os autos por ausência de materialidade, com fundamento no Art. 244, §1º,
inciso I e §2º, da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA RIBEIRO DA SILVA PRADO

CONSELHO DE EDUCAÇÃO
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe conferem os incisos X e XVI do artigo 53 do Regimento deste
Conselho, aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, resolve:
Reconstituir a Câmara de Educação Básica – CEB, com os seguintes Conselheiros: Marco
Antônio Almeida Del'Isola- Presidente, Alberto de Oliveira Ribeiro, Alexandre Rodrigo
Veloso, Clayton da Silva Braga, Eliana Moysés Mussi, Jacira Germana Batista dos Reis,
Rodrigo Pereira de Paula, Solange Foizer Silva. 2. Reconstituir a Câmara de Educação
Profissional e Tecnológica – CEPT, com os seguintes Conselheiros: Wilson Conciani -
Presidente, José Eudes Oliveira Costa, José Hélio Torres Laranjeira, José Luiz Villar
Mella, Mara Gomes, Maria das Graças de Paula Machado, Márcio Pereira Dias,

Rosimeire de Oliveira Souza Cavalcanti. 3. Reconstituir a Câmara de Legislação e Normas –
CLN, com os seguintes Conselheiros: Alexandre Rodrigo Veloso - Presidente, Clayton da
Silva Braga, Jacira Germana Batista dos Reis, José Eudes Oliveira Costa, José Hélio Torres
Laranjeira, Mara Gomes, Marco Antônio Almeida Del'Isola, Rosimeire de Oliveira Souza
Cavalcanti. 4. Reconstituir a Câmara de Educação Superior - CES, com os seguintes
Conselheiros: José Luiz Villar Mella - Presidente, Alberto de Oliveira Ribeiro, Eliana
Moysés Mussi, Márcio Pereira Dias, Maria das Graças de Paula Machado, Rodrigo Pereira
de Paula, Solange Foizer Silva, Wilson Conciani. 5. Determinar que as Câmaras funcionem
com esta composição até que sejam reconstituídas ou que haja encerramento do mandato de
conselheiro. 6. Esta Ordem de Serviço revoga a Ordem de Serviço nº 09, de 23 de novembro
de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 225, de 03 de dezembro de 2021.
7. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO SÉRGIO MAFRA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

DECISÃO
Referência: Processo: 00050-00053422/2018-39 Interessado: Secretaria de Estado de
Segurança Pública SSPDF Assunto: Sindicância Investigativa DECISÃO I - Acolho a
Nota Técnica SEI-GDF nº 140/2021 - SSP/GAB/AJL (62850509) da Assessoria Jurídico-
Legislativa e o Relatório 10 (59755351) da Comissão Permanente de Disciplina, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais nos termos do art. 145, inciso III, da Lei nº
8.112/90, e do art, 215, inciso II, da Lei Complementar nº 840/11, do art. 211 c/c o art.
255, incisos II, alíneas “b” e “c”, ambos da Lei Complementar nº 840/11, adoto como
razão pela materialidade e autoria das transgressões disciplinares decorrentes de
irregularidades na gestão e execução do Contrato nº 43/2013-SSP, firmado entre esta
Pasta e a HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., cujo objeto era a prestação
de serviços de manutenção do ambiente tecnológico desta Secretaria de Estado da
Segurança Pública(15027121), face à extrapolação dos limites previstos na Ata de
Registro de Preços aderida, oriunda do Pregão Eletrônico nº 02/2012, realizado por
intermédio do Ministério de Minas e Energia - páginas 235/255 do arquivo e fls. 192/202
– Processo 0050-000492/2013 (50184666), haja vista que foram contratados serviços
(desenvolvimento e manutenção de sistemas softwares) não listados na Ata, gerando,
portanto, um consumo acima do permitido pela legislação, o que resultou em contratação
direta. II - Desse modo, verifica-se que razão assiste àquela Comissão quanto ao
encaminhamento sugerido em relação à autoria dos seguintes servidores: ADELMO
JERÔNIMO DA SILVA, KELLY CRISTINA CARNEIRO SILVA, ANGELA DA
SILVA BARBOSA, CELSO NENEVÊ, JEANN WILSON AGUIAR CAVALCANTE,
LUÍS SÉRGIO DE MELO DA SILVA e CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS, a
seguir esmiuçado: 1. CELSO NENEVÊ e LUÍS SÉRGIO DE MELO DA SILVA
determina-se o ARQUIVAMENTO em razão de que as aposentadorias deles, regidas pela
Lei nº 8.112/90, não abrangem fatos da sindicância punitiva repreendidos com a pena de
suspensão (presente caso), visto que tais sanções não atingem os servidores que se
encontram na inatividade; 2. MILITARES CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS e
JEANN WILSON AGUIAR CAVALCANTE determina-se ENCAMINHAMENTO e
cópia desta Sindicância ao oficial mais antigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, no serviço ativo, lotado nesta Pasta, nos termos dos arts. 23, incisos I e II, do
Decreto nº 40.079/19 c/c o art. 3º, inciso II, do Decreto nº 23.317/02; 3. SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS NA ATIVA- KELLY CRISTIBA CARNEIRO SILVA determina-se a
elaboração do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - 24/01/2022 16:56
SEI/GDF - 71485391 - Despacho
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=81308398&infra_siste

…2/2 enquadrado na hipótese de incidência na infração prevista no art. 190, inciso I, da

Lei Complementar nº 840/2011, atendendo ao disposto na Instrução Normativa n°
01/2021, da Controladoria-Geral do Distrito Federal; 22.4. No que tange ao Agente de
Polícia ADELMO JERÔNIMO DA SILVA e a Agente Policial de Custódia ANGELA
DA SILVA BARBOSA determina-se a elaboração do TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA pelas transgressões previstas no art. 43, inciso XX, da Lei nº 4.878/65, c/c o
art 7º da Instrução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2010 – SLTI/MPOG e no art.
43, inciso XXIX, da Lei nº 4.878/65, ambas puníveis com suspensão, de acordo com a
Instrução Normativa n° 01/2021, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, que
considera “infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com
advertência ou suspensão de até 30 dias”, bem como os limites de penas in abstrato
estabelecidos pelo Anexo I, da Instrução Normativa nº 135/2010 da PCDF. III- Por fim,
corroborando o entendimento esposado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal e
pela Comissão Permanente de Disciplina desta Secretaria, determino envio de cópia dos
autos ao MPDFT. IV- À SEGI, para proceder à publicação da presente decisão e demais
providências.

JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA
Secretário de Estado

DECISÃO
Referência: Processo: 00050-00036754/2018-59 Interessado: Secretaria de Estado de
Segurança Pública SSPDF Assunto: Sindicância Investigativa – Processo sigiloso 00050-
00036754/2018-59 e restrito 00050- 00040923/2018-55, relacionados aos Processos 0050-
000707/2012, 00480-00005964/2017- 27 e 00050-00042073/2018-20. DECISÃO I
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