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CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO 

OU CERTIFICADOS DE CURSOS PARA OBTENÇÃO DE APTIDÃO 

PROFESSOR SUBSTITUTO 2022 
 

 Prezados candidatos; 
 

Ficam convocados, os candidatos a professores substitutos vinculados ao Edital 
Normativo nº 27/2021, das classificações constantes do quadro abaixo, a participarem do 
procedimento de entrega de Declaração de Atuação ou entrega dos Certificados dos 
Cursos e demais documentos exigidos para análise documental e entrevista com banca 
examinadora para concessão de aptidão, via DRIVE THRU, no estacionamento da 
Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião, no período indicado abaixo. 

Não estará habilitado(a) para contratação o(a) candidato(a) que for convocado(a) e 
possuir algum impedimento judicial e/ou administrativo e/ou não atender o previsto no Edital 
nº 27/2021 e na legislação vigente. 
 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO 

CRONOGRAMA PROFESSOR SUBSTITUTO - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 2022 

LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: VIA DRIVE THRU/Estacionamento da CRE-SÃO SEBASTIÃO 

ENDEREÇO: Núcleo Rural Capão Comprido - Bairro São Sebastião-DF- CEP 71.699-901 

TELEFONE: 3901-7685 

Os documentos (CÓPIAS AUTENTICADAS) deverão ser entregues em ENVELOPE LACRADO e devidamente 
identificado com a folha de rosto, conforme ANEXO I (declaração de atuação) ou ANEXO II (entrega de 
documentação/certificado de cursos), devidamente colada e preenchida de forma legível. 
 

Avisos: 
1. O candidato deverá observar as orientações contidas na Circular n.º 19/2022 - SEE/SUBEB - Concessão de aptidão aos 
professores substitutos temporários aprovados e convocados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos do Edital nº 

27/2021 e anexos I, II, III e IV, link: https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/. 
2. No local de entrega dos documentos, somente será permitida a entrada do convocado ou do seu procurador instituído 
formalmente por procuração registrada ou procuração simples com reconhecimento de firma do candidato e do 
procurador. 
3. Somente será permitida a entrada do convocado que estiver usando Máscara de Proteção. 
4. Os convocados que não puderem comparecer em veículo serão encaminhados ao espaço reservado aos pedestres, no 
estacionamento da Coordenação Regional de Ensino de São sebastião, recebimento da documentação. 

 

Componente Curricular Turno 
Classificação 

DATA HORA 
De Até PCD 

LEM/Inglês: com declaração de atuação para CIL – 
Centro Interescolar de Línguas 

Noturno 1º 7º - 03/02/2022 14:00 

LEM/Inglês: com diploma/certificados de cursos 
para  CIL – Centro Interescolar de Línguas 

Noturno 1º 7º - 03/02/2022 14:00 
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