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EDITAL Nº 59, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA - CESAS
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do
artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631,
de 20 de novembro de 2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ofertados no Centro de Educação de Jovens e
Adultos e de Educação Profissional de Brasília - CESAS, situado no SGAS II, Setor de
Grandes Áreas Sul 602 - Brasília, Distrito Federal, para o primeiro semestre do ano
letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Qualificação
Profissional na modalidade (presencial): Operador de Computador, Assistente
Administrativo e Auxiliar de Cozinha.
1.2 Doravante, no presente Edital, o Centro Educação de Jovens e Adultos e de
Educação Profissional de Brasília será denominado apenas por CESAS.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do
ano letivo de 2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada pelo Diretor Réus Antunes de Oliveira, matrícula 36.150-X, composta pelos seguintes
membros: titulares: Coordenadores Pedagógicos de Cursos: Alexandre Adriano Neves de Paula,
professor, matrícula 212.655-9, e Letícia Teixeira Levenhagen Clébicar, professora, matrícula
248.681-4; Coordenadores de Integração com o Programa Novos Caminhos: Regiane Prata da
Fonseca Silva, professora, matrícula 32.907-X, e Nathan Belcavello de Oliveira, professor,
matrícula 181.236-X, e suplentes: Diretor: Réus Antunes de Oliveira, professor, matrícula
36.150-X, todos lotados no CESAS.
2.3 A Comissão Local será presidida pelo Coordenador Pedagógico de Cursos:
Alexandre Adriano Neves de Paula, professor, matrícula 212.655-9, lotado no CESAS.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto
Distrital nº 32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, juntamente
com a Comissão Local, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo
Seletivo de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 O Curso de Qualificação Profissional de Operador de Computador está organizado
em 1 (um) semestre, conforme Plano de Curso aprovado no Processo SEI-00080-
00106268/2018-01, pelo Parecer Técnico SEI-GDF nº 32/2018 -
SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP da Diretoria de Educação Profissional - DIEP,
totalizando 200 (duzentas) horas.
3.2 O Curso de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo está organizado
em 1 (um) semestre, conforme Plano de Curso aprovado no Processo SEI-00080-
00091614/2018-31, pelo Parecer Técnico SEI-GDF 10152578 -
SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP da DIEP, totalizando 200 (duzentas) horas.
3.3 O Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Cozinha está organizado em 1
(um) semestre, conforme Plano de Curso aprovado no Processo SEI-00080-
00101622/2018-01, pelo Parecer Técnico SEI-GDF 223338925 -
SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP da DIEP, totalizando 220 (duzentas e vinte) horas.
3.4 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser
comprovada por meio de laudo médico no ato da matrícula.
3.4.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou TEA.
3.5 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem
de sorteio no certame.
3.6 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 10 (dez)
estudantes no Curso de Qualificação Profissional de Operador de Computador, 20
(vinte) no Curso de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo e 10 (dez)
no Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Cozinha, na modalidade
presencial.
3.7 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e
formas de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma de
Acesso

Matutino Vespertino Noturno
Total
Geral

AC PCD e TEA AC
PCD e
TEA

AC
PCD e
TEA

     

OPERADOR DE
COMPUTADOR

sorteio 12 3 12 3 12 3 45

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

sorteio 24 6 - - 24 6 60

AUXILIAR DE COZINHA sorteio 16 4 16 4 16 4 60

Total - 52 13 28 7 52 13 165

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

3.8 A seleção dos candidatos se dará por curso e turno, sendo de inteira
responsabilidade do interessado, indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas,
exclusivamente, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEEDF: www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro
de 2022 até às 23h59 do dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.4 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecidos neste Edital.
4.6 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Operador de
Computador, o estudante deverá observar as seguintes exigências mínimas: ter Ensino
Fundamental - Anos Iniciais completo (1º ao 5º ano ou equivalente ao 1º segmento da
Educação de Jovens e Adultos - EJA); ter, no mínimo, 14 (quatorze) anos completos
no ato da matrícula.
4.7 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato. Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional
de Assistente Administrativo, é necessário ter Ensino Fundamental - Anos Finais
completo (6º ao 9º ano ou equivalente ao 2º segmento da Educação de Jovens e
Adultos - EJA); ter, no mínimo, 15 (quinze) anos completos no ato da matrícula.
4.8 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato. Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional
de Auxiliar de Cozinha, é necessário ter Ensino Fundamental - Anos Iniciais completo
(1º ao 5º ano ou equivalente ao 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos - EJA);
ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de
vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o
resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
CESAS.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CESAS, após a divulgação dos resultados.
5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.
5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.8 Após a realização do sorteio e da ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio disponível na Secretaria do CESAS e
entregá-lo à Comissão Local, no dia 23 de dezembro de 2022, das 8h às 20h.
5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo
por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de
Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica da
Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra
02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis.
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7. DAS MATRÍCULAS

7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de

vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 20h, na

Secretaria Escolar do CESAS.

7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CESAS poderá realizar a segunda chamada dos

candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas

remanescentes.

7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no

período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 20h, na Secretaria Escolar do CESAS.

7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CESAS

realizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e divulgação

pública dos critérios para inscrição e matrículas.

7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de

janeiro a 6 de fevereiro de 2023, das 8h às 20h, na Secretaria Escolar do CESAS.

7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os

seguintes documentos:

7.6.1 Declaração de Escolaridade.

7.6.2 Histórico Escolar.

7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos

na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,

passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita

identificação do candidato).

7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o

uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas).

7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração

de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de

2008.

7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos constantes do item 7.6,

deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o

tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade

indeterminado.

7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,

pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal

deverá assinar uma autorização.

7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido

fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do

candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.

7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não

apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do

semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo

recurso.

7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção do CESAS em até

5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no

item 7.11.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,

avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CESAS, os quais serão

afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de

Ensino Plano Piloto e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.

8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre

letivo de 2023.

8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível nos perfis das

redes sociais do CESAS e no sítio www.cesas.se.df.gov.br/ead para o devido

acompanhamento.

8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecida neste Edital, computar-se-ão somente

os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do

vencimento.

8.5 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente

neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no sítio

www.cesas.se.df.gov.br/ead.

8.6 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou

incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos

decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela

inerentes.

8.7 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.

8.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo

Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 60, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO
EDUCACIONAL STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃES TROIS

DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do
artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ofertado no Centro
Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, situada em Rua Hugo Lobo
Quadra 97, Área Especial S/N, Setor Tradicional Sul Planaltina - Distrito Federal,
para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade presencial: CURSO TÉCNICO
DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste
Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro
semestre do ano letivo de 2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada por Adimario Rocha Barreto, Diretor, matrícula 27.134-9,
composta pelos seguintes membros: titulares: Mara Luciane Batistella Dantas,
Supervisora, matrícula 200.790-8, Andréia Moretti, Coordenadora, matrícula 30.909-
5, e Selma Abud Vieira, Secretaria, matrícula 225.417-4, e suplentes: Hélio Mendes
Brulon, Coordenador, matrícula 30.363-0, todos lotados nesta Unidade de Ensino.
2.3 A Comissão Local será presidida por Andréia Moretti, matrícula 30.900-5.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de
Educação Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o
Processo Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do
certame possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no
Decreto Distrital nº 32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino Planaltina será responsável, juntamente com
a Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo
Seletivo de que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio está organizado em seis módulos, conforme Plano de
Curso aprovado pelo Parecer nº 72, de 2018, do Conselho de Educação do Distrito
Federal - CEDF, totalizando 4.000 (quatro mil) horas, sendo 3.000 (três mil) horas
corresponde à Base Nacional Comum e a parte diversificada do Ensino Médio e
(1.000) mil horas correspondentes à Educação Profissional. As adequações da Matriz
em função do Novo Ensino Médio estão tramitando nesta Secretaria, no Processo
00080-00134250/2021-97.
3.2 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser
comprovada por meio de laudo médico no ato da matrícula.
3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou TEA.
3.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem
de sorteio no certame.
3.5 A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 38 alunos,
de acordo a Estratégia de Matrícula 2023, por turma no curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial.
3.6 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e
forma de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Integral
Total
Geral

AC
PCD e
TEA

     

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Sorteio 121 30 151

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas,
exclusivamente, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEEDF: www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro
de 2022 até às 23h59 do dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.4 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico de Informática Para
Internet Integrado ao Ensino Médio, é necessário ter concluído ou estar em processo de
conclusão da 8º série/9º ano do Ensino Fundamental ou equivalente; ter entre 14 e 18
anos de idade completos ou completar até a data de matrícula; ter disponibilidade de
tempo para permanecer no CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois em período
integral.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de
vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o
resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois.
5.2.1 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar
o código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois, após a divulgação
dos resultados.
5.3 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.
5.3.1 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio no CED Stella dos Cherubins Guimarães
Trois e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de dezembro de 2022, das 8h às 17h.
5.6 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 9h às 16h, na
Secretaria Escolar do CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois.
7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois
poderá realizar a segunda chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o
preenchimento total das vagas remanescentes.
7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 9h às 16h, na Secretaria Escolar do CED
Stella dos Cherubins Guimarães Trois.
7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CED
Stella dos Cherubins Guimarães Troisrealizará a terceira chamada para a comunidade,
com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição e matrículas.
7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, na Secretaria da Escolar do CED Stella
dos Cherubins Guimarães Trois.
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade.
7.6 2 Histórico Escolar.
7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato).
7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso
de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas).

7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.

7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos no item 7.6,
deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.

7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula
pessoalmente, será permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante
apresentação de Procuração Simples do candidato, acompanhada do documento de
identidade original do procurador.

7.10 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.

7.11 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 7.10.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CED Stella dos Cherubins
Guimarães Tros, os quais serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade
Escolar, da Coordenação Regional de Ensino Planaltina e no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.

8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.

8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
https://youtube.com/channel/UCX4cnEOkF0PcjWeAMg7ncdQ para o devido
acompanhamento.

8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.

8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho
de 2004.

8.6 O Plano de Curso e respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site
https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/11/Tecnico-Informatica-
para-Internet-Integrado-ao-Ensino-Medio-Plano-de-Curso.pdf.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 61, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO TÉCNICO

DE NÍVEL MÉDIO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL CENTRO EDUCACIONAL 07 DE TAGUATINGA
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no CURSO TÉCNICO DE
NÍVEL MÉDIO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
ofertados no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro
Educacional 07 de Taguatinga, situado na EQNM 36/38, Área Especial, S/N - Taguatinga -
Distrito Federal, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio na modalidade presencial:
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2023.
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2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada por Genovaldo Ximenes Aragão, Diretor, matrícula 26.871-2, composta pelos
seguintes membros: titular: Viviane Calasans de Mello Caldeira, Vice-Diretora, matrícula
35.552-6, suplentes: Katiúscia Andréia de Medeiros Balduíno, Supervisora Pedagógica,
matrícula 219.313-2; Marlene Alves Palmeira, Secretária, matrícula 29.515-9; Lígia
Carolina Santana Catunda Sardinha, Coordenadora Pedagógica, matrícula 223.146-8, todos
lotados nesta Unidade de Ensino.
2.3 A Comissão Local será presidida por Viviane Calasans de Mello Caldeira, Vice-
Diretora, matrícula 35.552-6, e como suplente: Katiúscia Andréia de Medeiros Balduíno,
Supervisora Pedagógica, matrícula 219.313-2.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga será responsável, juntamente com a
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível Médio em Computação Gráfica Integrado ao Ensino Médio
está organizado em seis módulos/semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo
Parecer nº 07, de 2022, do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando
cinco mil horas.
3.2 Serão reservadas 20% de vagas Curso Técnico de Nível Médio em Computação Gráfica
Integrado ao Ensino Médio, para candidatos com deficiência ou Transtorno do Espectro
Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio de laudo médico no ato da
matrícula.
3.2.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.3 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.4 A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 38 (trinta e oito)
estudantes por turma no curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade presencial.
3.5 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Integral
Total
Geral

AC PCD e TEA      

Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação
Gráfica Integrado ao Ensino Médio

Sorteio 152 38 190

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até às 23h59
do dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 Após realizar inscrição eletrônica, o candidato deverá, obrigatoriamente, dirigir-se ao
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de
Taguatinga, no período de 5 a 9 de janeiro de 2022 para homologar e validar a inscrição.
4.3 A inscrição do candidato menor de 18 anos só poderá ser homologada pelo responsável
legal.
4.4 Ao candidato impossibilitado de homologar pessoalmente a inscrição, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração do candidato
acompanhada de documento pessoal comprobatório do procurador.
4.5 No ato da homologação, o candidato deverá apresentar original e cópia de um dos
seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento com foto que permita
identificação do candidato.
4.6 O candidato com deficiência ou TEA, além dos documentos constantes do item 4.5,
deverá apresentar laudo médico atualizado com validade indeterminada e registrar/detalhar
a necessidade no formulário de homologação da inscrição, em conformidade com o artigo
30 da Lei Federal nº 13.146, de 2015.
4.7 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.8 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.

4.9 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.10 Para se inscrever no Curso Técnico de Nível Médio Computação Gráfica
Integrado ao Ensino Médio, é necessário ter, no máximo, 18 anos; ter concluído o
Ensino Fundamental Anos Finais; ter disponibilidade de tempo para permanecer no
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de
Taguatinga em período integral (matutino e vespertino, inclusive no horário de
almoço).
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de
vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá, eletronicamente, no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o
resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de
Taguatinga.
5.2.1 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar
o código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Centro Educacional 07 de Taguatinga, após a divulgação dos resultados.
5.3 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.
5.3.1 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio (que estará disponível na Secretaria
Escolar da Unidade Escolar) e entregá-lo à Comissão Local no dia 3 de janeiro de
2023, das 9h às 14h.
5.6 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 Antes da efetivação da matrícula, os candidatos contemplados no sorteio deverão,
obrigatoriamente, participar da Palestra de orientação sobre o Curso Técnico de Nível
Médio em Computação Gráfica Integrado ao Ensino Médio, que ocorrerá no dia 4 de
janeiro de 2023, das 14h às 16h.
7.2 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 9h às 17h, na
Secretaria Escolar do Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Centro Educacional 07 de Taguatinga.
7.3 Obedecida à ordem do sorteio, o Centro de Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional Centro Educacional 07 de Taguatinga poderá realizar a segunda chamada
dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.3.1 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 9h às 17h, na Secretaria Escolar do Centro
de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de
Taguatinga.
7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o Centro de
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de Taguatinga
realizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e divulgação
pública dos critérios para inscrição e matrículas.
7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023até o preenchimento das vagas, das 9h às 17h, na Secretaria Escolar do
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de
Taguatinga.
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade.
7.6.2 Histórico Escolar.
7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato).
7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
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7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas).

7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.

7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.6.8 Comprovante de participação na palestra sobre o curso a ser ofertado.

7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos no item 7.6,
deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.

7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.

7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.

7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.

7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer
no item 7.11.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo Centro de Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional Centro Educacional 07 de Taguatinga, os quais serão
afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de
Ensino de Taguatinga e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.

8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.

8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/ced07taguatinga/ para o devido
acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único, do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho
de 2004.
8.6 O Plano de Curso e a respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site
https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/ced07taguatinga/.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 62, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE

ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO CRUZEIRO
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, ofertado no Centro de Ensino Médio Integrado
do Cruzeiro, situado no SRES Área Especial F, Lote G, Cruzeiro Velho - Distrito
Federal, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de
Nível Médio em Informática para Internet.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.

2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada por Getúlio Sousa Cruz Diretor, matrícula 32.821-9, composta pelos seguintes
membros titulares: Humbertânio Hilário da Silva, Vice-Diretor, matrícula 23.707-8,
Benéval Diuza da Silva Júnior, Chefe de Secretaria, matrícula 30.326-7, Antônio Marcos
dos Santos Trevisoli, Coordenador Pedagógico, matrícula 214.294-5, Antônio Apiano
Marques Holanda Júnior, Coordenador Técnico, matrícula 48.554-3, Gilmara de Assis
Pinheiro, Professora da Sala de Atendimento Especializado, matrícula 26.664-7, e
suplentes: Luís Magno Gonçalves Fernandes, Coordenador Pedagógico, matrícula 38.806-
8, Helder Sousa Martins, Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional, matrícula
28.508-0, Walter Cândido Borsato de Moraes, Analista de Políticas Públicas e Gestão
Educacional, matrícula 67.756-6, todos lotados no CEMI Cruzeiro.

2.3 A Comissão Local será presidida por Humbertânio Hilário da Silva, Vice-Diretor,
matrícula 23.707-8.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.

2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.

2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

2.7 A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, juntamente com a
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.

3. DO CURSO E DAS VAGAS

3.1 O Curso Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, integrado ao Ensino
Médio, está organizado em séries anuais com blocos semestrais (semestralidade), conforme
Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 174, de 2015, do Conselho de Educação do
Distrito Federal - CEDF, totalizando 4.000 horas.

3.1.1 As adequações da Matriz em função do Novo Ensino Médio estão em tramitação, por
meio do Processo 00080-00205211/2021-81.

3.2 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.

3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.

3.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.

3.5 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Integral

Total
Geral

AC
PCD e
TEA

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM TÉCNICO
EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

SORTEIO 168 42 210

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Técnico em Informática para
Internet, é necessário: ter concluído ou estar em processo de conclusão da 8ª série/9º ano do
Ensino Fundamental ou equivalente; ter entre 14 e 18 anos de idade completos ou a
completar no ato da matrícula; ter disponibilidade de tempo para permanecer no CEMI
Cruzeiro em período integral (matutino e vespertino).
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
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5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o
resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
CEMI CRUZEIRO.

5.2.1 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.

5.2.2 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.

5.2.3 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar
o código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEMI Cruzeiro, após a divulgação dos resultados.

5.3 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.

5.3.1 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão
ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.4 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.5 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de
dezembro de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

5.6 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às
18h, na Secretaria Escolar do CEMI Cruzeiro.

7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEMI Cruzeiro poderá realizar a segunda chamada
dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.

7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria
Escolar do CEMI Cruzeiro.

7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEMI
Cruzeiro realizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e
divulgação pública dos critérios para inscrição e matrícula.

7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro a 3 de fevereiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar
do CEMI Cruzeiro.

7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:

7.6.1 Declaração de Escolaridade.

7.6.2 Histórico Escolar.

7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do candidato).

7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas).
7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de 2008.
7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos no item 7.6,
deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses.
7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em até
cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no item 7.11.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEMI Cruzeiro, os quais
serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação
Regional de Ensino do Plano Piloto e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
https://cemicruzeiro.se.df.gov.br/ para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único, do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho
de 2004.
8.6 O Plano de Curso e a respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site
https://cemicruzeiro.se.df.gov.br/.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 63, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE

ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO GAMA
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017,
resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio ofertado no Centro de Ensino Médio Integrado do
Gama, situado na EQ 12/16 Área Especial - Setor Oeste - Gama - Distrito Federal, para o
primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico em
Informática, integrado ao Ensino Médio.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada por Carlos Lafaiete Formiga Menezes, Diretor, matrícula 23.874-0, composta
pelos seguintes membros titulares: Sebastião Ivaldo Carneiro Portela, Vice-Diretor,
matrícula 31338-6 e Francisca Mendes de Carvalho, Supervisora Pedagógica, matricula
32.598-9,e suplente: Maria de Fátima Elvira Verçosa, Secretária, matrícula 20.401-3, todos
lotados no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama.
2.3. A Comissão Local será presidida por Carlos Lafaiete Formiga Menezes, Diretor,
matrícula 23.874-0.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino do Gama será responsável, juntamente com a
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio em Informática, integrado ao Ensino Médio, está
organizado em 06 (seis) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pela Portaria nº
91/SEEDF, de 22 de março de 2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF,
totalizando 4.800 horas.
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3.2. Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.
3.3. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.4. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.5. A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 40 estudantes por
turma no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade
presencial.
3.6. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Integral
Total
GeralAC

PCD e
TEA

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO

SORTEIO 64 16 80

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente,
por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2. Após realizar a inscrição eletrônica, o candidato deverá, obrigatoriamente, dirigir-se ao
Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, no período de 23 de novembro de 2022 a 6 de
dezembro de 2022, para homologar e validar a sua inscrição.
4.3. A inscrição do candidato menor de 18 anos somente poderá ser homologada pelo
responsável legal.
4.4. Ao candidato impossibilitado de homologar pessoalmente a sua inscrição, será
permitida a homologação por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
do candidato, acompanhada de documento pessoal comprobatório do procurador.
4.5. No ato da homologação, o candidato deverá apresentar original e cópia de um dos
seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento com foto que permita a
identificação do candidato.
4.6. O candidato com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista, além dos documentos
constantes no item 4.5, deverá apresentar laudo médico atualizado (emitido nos últimos 12
meses) e registrar/detalhar sua necessidade no formulário de homologação da inscrição, em
conformidade com o artigo 30, da Lei Federal nº 13.146, de 2015.
4.7. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.8. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.9. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.10. No período de 22 de novembro de 2022 a 4 de dezembro de 2022, as inscrições serão
exclusivas para o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama.
4.11. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Informática, integrado ao
Ensino Médio, é necessário ter, no máximo, 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental
- Anos Finais.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do Centro de Ensino Médio Integrado do Gama.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, após a divulgação dos
resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local
do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do Centro
de Ensino Médio Integrado do Gama, e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de dezembro
de 2022, das 9h às 12h.

5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo
por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de
Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica da
SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício
Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1. Antes da efetivação da matrícula, os candidatos contemplados no sorteio deverão,
obrigatoriamente, participar da palestra de orientação sobre o Curso Técnico de Nível
Médio em Informática, integrado ao Ensino Médio, que ocorrerá no período de 5 a 9 de
janeiro de 2023, das 9h às 10h e das 14h às 15h. Sendo que, no dia 5 de janeiro de 2023, as
palestras serão direcionadas aos pais e responsáveis pelos estudantes Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), e no período de 6 a 9 de janeiro de 2023, aos pais e
responsáveis pelos demais estudantes, respeitando os horários marcados, para, em seguida,
efetivarem as matrículas.

7.2. A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 9h às 17h, na Secretaria
Escolar do Centro de Ensino Médio Integrado do Gama.

7.3. Obedecida à ordem do sorteio, o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama poderá
realizar a segunda chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o
preenchimento total das vagas remanescentes.

7.3.1. A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no período
de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 9h às 17h, na Secretaria Escolar do Centro de Ensino
Médio Integrado do Gama.

7.3.2. Antes da efetivação da matrícula, os candidatos contemplados na segunda chamada
deverão, obrigatoriamente, participar da palestra de orientação sobre o Curso Técnico de
Nível Médio em Informática, integrado ao Ensino Médio, que ocorrerá no período de 16 a
18 de janeiro de 2023, das 9h às 10h e das 14h às 15h, aos pais e responsáveis pelos
estudantes contemplados, respeitando os horários marcados, para, em seguida, efetivarem
as matrículas.

7.4. Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o Centro de
Ensino Médio Integrado do Gamarealizará a terceira chamada para a comunidade, com
estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição e matrícula.

7.5. A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, de acordo com o sorteio e conforme reza o
Edital, das 9h às 17h, na Secretaria Escolar do Centro de Ensino Médio Integrado do Gama.
7.6. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1. Declaração de Escolaridade.
7.6.2. Histórico Escolar.
7.6.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação do
candidato).
7.6.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.6.5. Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso
de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).
7.6.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de 2008.
7.6.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.6.8. Comprovante de participação na palestra sobre o curso a ser ofertado.
7.7. Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.8, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses.
7.7.1. Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.
7.8. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, pelo
responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal deverá
assinar uma autorização.
7.9. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazê-
la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.10. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo recurso.
7.11. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no
item 7.10.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo Centro de Ensino Médio Integrado do
Gama, os quais serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da
Coordenação Regional de Ensino do Gama e no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br.
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8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.

8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.

8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.

8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único, do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

8.6. O Plano de Curso e a respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site www.cemigama.com.br.

8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.

8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 64, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA

DA ABERTURA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017,
resolve:

Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica
de Brasília, situada na QS 7 lotes 2, 4, 6 e 8 Avenida Águas Claras - Águas Claras - Distrito
Federal, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.

1. DO OBJETO

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio em Eletrônica; Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica; Curso Técnico de
Nível Médio em Informática e Curso Técnico de Nível Médio em Telecomunicações.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.

2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada por Jackes Ridan da Silva Guedes, matrícula 200.232-9, Diretor do CEP-ETB,
composta pelos seguintes membros titulares: Jackes Ridan da Silva Guedes, matrícula
200.232-9, Diretor do CEP-ETB, e José Carlos Ramos, matrícula 25.123-2, Vice-Diretor do
CEP-ETB, e suplentes: Eleni Rodrigues Dourado da Silva, matrícula 28.625-7, Supervisora
Administrativa no CEP-ETB, e Anderson Araújo Fontenelle, matrícula 204.557-5,
Supervisor Pedagógico do CEP-ETB.

2.3 A Comissão Local será presidida por Jackes Ridan da Silva Guedes, matrícula 200.232-
9, Diretor do CEP-ETB.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.

2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.

2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga será responsável, juntamente à
Comissão Local, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.

3. DOS CURSOS E DAS VAGAS

3.1 O Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica está organizado em 3 módulos,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 36, de 2019, do Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.260 horas.

3.2 O Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica está organizado em 4 módulos,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 37, de 2019, do Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.640 horas.

3.3 O Curso Técnico de Nível Médio em Informática está organizado em 4 módulos,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 39, de 2019, do Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.792 horas.
3.4 O Curso Técnico de Nível Médio em Telecomunicações está organizado em 3 módulos,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 38, de 2019, do Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.560 horas.
3.5 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.
3.6 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.8 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 estudantes por
turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade
presencial.
3.9 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e
forma de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma

de
Acesso

Ampla Concorrência
Pessoas com deficiência ou
transtorno de espectroautista Total

Geral
Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno

Técnico de Nível
Médio em
Eletrônica

Sorteio 56 56 56 14 14 14 210

Técnico de Nível
Médio em

Eletrotécnica
Sorteio 56 56 80 14 14 20 240

Técnico de Nível
Médio em

Informática
Sorteio 80 80 80 20 20 20 300

Técnico de Nível
Médio em

Telecomunicações
Sorteio 56 - 56 14 - 14 140

Total -
 

248
 

192 272 62 48 68 890

3.10 A seleção dos candidatos dar-se-á por curso e turno, sendo de inteira responsabilidade
do interessado indicar sua escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga,
conforme Edital.
4.5 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, é necessário que o
candidato tenha concluído o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou o 3º Segmento da
EJA, 2ª ou 3ª etapas.
4.7 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica, é necessário que
o candidato tenha concluído o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou o 3º Segmento da
EJA, 2ª ou 3ª etapas.
4.8 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Informática, é necessário que o
candidato tenha concluído o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou o 3º Segmento da
EJA, 2ª ou 3ª etapas.
4.9 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Telecomunicações, é necessário
que o candidato tenha concluído o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou o 3º Segmento da
EJA, 2ª ou 3ª etapas.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem
dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
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5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.

5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília, após a
divulgação dos resultados.

5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local
do sorteio geral.

5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do Centro
de Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília, e entregá-lo à Comissão Local no
dia 23 de dezembro de 2022, das 9h às 12h.

5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, exceto 7 de janeiro de 2023
(sábado) e 8 de janeiro de 2023 (domingo), das 15h às 20h, na Secretaria Escolar do
Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília.

7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Brasília poderá realizar a segunda chamada dos candidatos contemplados para matrícula
até o preenchimento total das vagas remanescentes.

7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no período
de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 15h às 20h, na Secretaria Escolar do Centro de
Educação Profissional - Escola Técnica de Brasília.

7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o Centro de
Educação Profissional - Escola Técnica de Brasíliarealizará a terceira chamada para a
comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição e
matrícula.

7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, de acordo com o sorteio e conforme reza o
Edital,das 15h às 20h, na Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional - Escola
Técnica de Brasília.

7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:

7.6.1 Declaração de Escolaridade.

7.6.2 Histórico Escolar.

7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação do
candidato).

7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso
de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).
7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de 2008.
7.6.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando
o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.7.1 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.
7.8 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, pelo
responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal deverá
assinar uma autorização.
7.9 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazê-
la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.10 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo recurso.
7.11 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 7.10.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo Centro de Educação
Profissional - Escola Técnica de Brasília, os quais serão afixados em lugar visível na
portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga e no
site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br.

8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro
semestre letivo de 2023.

8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da
Unidade Escolar para o devido acompanhamento.

8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão
somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.

8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único, do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de
julho de 2004.

8.6. O Plano de Curso e a respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: www.etb.com.br.

8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.

8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal.

8.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo
Processo Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 65, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA

DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de
Qualificação Profissional no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia - CEP-ETC, situado na QNN 14, Área Especial, Ceilândia - DF, para o
primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de
Qualificação Profissional, na modalidade presencial: Assistente de Recursos
Humanos, Barbeiro, Costureiro Industrial do Vestuário, Manicure e Pedicure,
Marceneiro, Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), Operador de
Computador, Programador Web e Programador de Sistemas Iniciante (Lógica).
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste
Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro
semestre do ano letivo de 2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pelo Diretor do CEP-ETC, Joubert Almada Corrêa, matrícula
27.252-3, composta pelos seguintes membros titulares: Francisco Cleuton Holanda
da Silva, matrícula 26.126-2, Conselheiro Escolar, e Edmo Martins Gomes Filho,
matrícula 202.800-X, Supervisor Pedagógico, e suplentes: Rivéria Pereira da Silva,
matrícula 214.909-5, Coordenadora de Cursos de Qualificação Profissional - diurno
e Marcus Misael de Souza, matrícula 176.754-2, Coordenador de Cursos de
Qualificação Profissional - noturno, todos lotados no CEP-ETC.
2.3 A Comissão Local será presidida por Joubert Almada Corrêa, matrícula 27.252-
3, Diretor do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia, lotado
no CEP-ETC.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de
Educação Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o
Processo Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
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2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia será responsável, juntamente à
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 Os cursos de Qualificação Profissional estão organizados conforme tabela abaixo:

Cursos

Parecer Técnico
da Diretoria de

Educação
Profissional

(DIEP)

Pré-requisitos Perfil do Egresso

Assistente de
Recursos
Humanos

(320 horas)

nº9/2017

Ensino
Fundamental

Anos Finais (6º
ao 9º ano) -
Completo.

Idade mínima de
14 anos

Realizar atividades de apoio à administração
de pessoal em processos como controle de
jornada de trabalho e pagamento de encargos
sociais, 13º salário, férias e rescisão de
contrato. Preparar, organizar, solicitar e emitir
documentos e processos de acordo com a
legislação trabalhista. Organizar informações
cadastrais dos empregados.

Barbeiro (320
horas)

nº 4/2017

Ensino
Fundamental

Anos Iniciais (1º
ao 5º ano) -
Completo.

Idade mínima de
18 anos

Atuar no segmento de beleza, realizando
serviços de barba e cabelo masculino.

Costureiro
Industrial do

Vestuário
(240 horas)

nº 6/2017

Ensino
Fundamental

Anos Iniciais (1º
ao 5º ano) -
Completo.

Idade mínima de
16 anos

Modelar peças do vestuário, considerando a
estrutura, caimento e sentido do fio dos tecidos
e as instruções especificadas na ficha técnica
para elaboração de moldes.

Manicure e
Pedicure (320

horas)
nº 8/2017

Ensino
Fundamental

Anos Iniciais (1º
ao 5º ano) -
Completo.

Idade mínima de
16 anos

Atuar no segmento de beleza, realizando
higienização, lixamento, corte, polimento e
esmaltagem das unhas. Utilizar diferentes
técnicas, procedimentos de biossegurança,
materiais e produtos, conforme as necessidades
e características do cliente, respeitando os
limites éticos e os critérios estéticos regionais.

Marceneiro(320
horas)

nº
9/2017

Ensino
Fundamental Anos
Iniciais (1º ao 5º
ano) - Completo.
Idade mínima de

16 anos

Projetar, confeccionar e restaurar produtos de
madeira e derivados. Interpretar projetos,
desenhos e especificações. Produzir artefatos ou
móveis de madeira, desde o desenho, passando
pela preparação da madeira, cortes, encaixes,
polimento e acabamento. Elaborar orçamentos.
Entregar e montar produtos confeccionados sob
medida ou restaurados. Observar normas de
qualidade, saúde e segurança.

Montador de
Equipamentos

Eletroeletrônicos
(Robótica)
(320 horas)

nº
27/2018

Ensino
Fundamental Anos
Iniciais (1º ao 5º
ano) - Completo.
Idade mínima de

14 anos

O curso introduzirá o estudante no mundo da
Robótica, da programação e da eletrônica,
utilizando o projeto do microprocessador
Arduíno.

Operador de
Computador (240

horas)

nº
15/2017

Ensino
Fundamental Anos

Finais (6º ao 9º
ano) - Completo.
Idade mínima de

14 anos

Pesquisar e navegar na internet. Usar correio
eletrônico. Configurar sistema operacional,
aplicativos de escritório de edição de textos e
periféricos. Organizar a entrada e saída de
dados em sistemas de informação e selecionar
programas de aplicação a partir da avaliação do
usuário.

Programador Web
(320 horas)

nº
17/2017

Ensino
Fundamental Anos

Finais (6º ao 9º
ano) - Completo.
Ter conhecimento

em Lógica de
Programação.

Idade mínima de
14 anos

Capacitar o estudante para criação e
desenvolvimento de páginas e programas web
com acesso à base de dados utilizando a
Linguagem de Programação PHP. Conhecer
suas principais características, estruturas,
bibliotecas e métodos utilizados no
desenvolvimento de aplicativos para Web.
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Programador de
Sistemas Iniciante

(Lógica)
(240 horas)

nº
29/2018

Ensino Fundamental Anos
Finais (6º ao 9º ano) -

Completo Noções Básicas
de Informática

Idade mínima de 14 anos

Aplicar conceitos e técnicas de raciocínio
lógico necessários à solução de problemas
computacionais. Desenvolver algoritmos de
baixa e média complexidade a partir de
requisitos predefinidos.

3.2 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência ou
Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio de laudo
médico no ato da matrícula.
3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas com
deficiência ou TEA.
3.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no certame.
3.5 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 70% do número de
vagas ofertadas por curso/turno.
3.6 Os cursos Assistente de Recursos Humanos, Barbeiro, Manicure e Pedicure, Montador de
Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), Programador Web e Programador de Sistemas
Iniciante (Lógica) apresentam formação específica da área com complementação sobre: Relações
Humanas no Trabalho, Cidadania Organizacional, Banco de Dados, Matemática Aplicada,
Redação Oficial, Biossegurança, Português Aplicado e Informática Aplicada. O estudante
somente será dispensado caso participe do processo de aproveitamento de estudos.
3.7 O estudante deverá frequentar as complementações específicas do curso. Caso já tenha feito
curso equivalente, poderá entrar com pedido de aproveitamento de estudos das disciplinas
complementares, apresentando certificado com carga horária e conteúdos compatíveis, na
Secretaria Escolar do CEP-ETC.
3.8 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e forma de
acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos de
Qualificação
Profissional

Forma
deAcesso

Ampla concorrência
Pessoa com deficiência ou com
Transtorno do Espectro Autista Total

Geral
Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno

Assistente de
Recursos
Humanos

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

- - 48 - - 12 60

Barbeiro

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

20 - - 5 - - 25

Costureiro
Industrial do

Vestuário

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

- - 20 - - 5 25

Manicure e
Pedicure

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

- 20 - - 5 - 25

Marceneiro

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

- - 24 - - 6 30

Montador de
Equipamentos

Eletroeletrônicos
(Robótica)

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

16 16 - 4 4 - 40

Operador de
Computador

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

- - 60 - - 15 75

Programador
Web

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

16 16 16 4 4 4 60

Programador de
Sistemas

Iniciante (lógica)

Ordem de
chegada

na
Secretaria
Escolar

20 20 20 5 5 5 75

Total - 72 72 188 18 18 47 415

3.9 A seleção dos candidatos dar-se-á por curso e turno, sendo de inteira
responsabilidade do interessado indicar sua escolha no ato da inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.

4.2 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais
o candidato não poderá alegar desconhecimento.

4.3 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga,
conforme Edital.

5. DA IMPUGNAÇÃO

5.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.

6. DAS MATRÍCULAS

6.1 A matrícula do candidato será realizada no período de 30 de janeiro de 2023 a 2 de
fevereiro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Escolar do CEP-ETC.

6.2 Havendo vagas remanescentes, serão realizadas matrículas nos dias 7 e 8 de
fevereiro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Escolar do CEP-ETC.

6.3 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:

6.3.1 Declaração de Escolaridade.

6.3.2 Histórico Escolar.

6.3.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato).

6.3.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

6.3.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).

6.3.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.

6.3.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

6.4 Para efetivar a matrícula, o candidato deverá observar os pré-requisitos, como
escolaridade e idade mínima exigidas para cada curso, conforme tabela disposta no
item 3.1.

6.5 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 6.3.1
a 6.3.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples,
atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

6.6 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.

6.7 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.
6.8 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
6.9 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.
6.10 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 6.9.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETC, os quais serão
afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de
Ensino de Ceilândia e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br.
7.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.
7.3 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: www.etcdf.com.br.
7.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
7.5 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
7.6 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
7.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA
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EDITAL Nº 66, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica
do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ofertados no Centro de Educação Profissional - Escola
Técnica de Ceilândia - CEP-ETC, situado na QNN 14, Área Especial, Ceilândia - DF, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: CURSO TÉCNICO DE NÍVEL
MÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO, CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA e CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM LOGÍSTICA e, na modalidade a distância:
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ADMINISTRAÇÃO e CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO À
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM INFORMÁTICA.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo de
2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local, designada pelo Diretor do CEP-ETC, Joubert Almada Corrêa, matrícula 27.252-3, composta
pelos seguintes membros titulares: Francisco Cleuton Holanda da Silva, matrícula 26.126-2, Conselheiro Escolar, e Edmo Martins Gomes Filho, matrícula 202.800-X, Supervisor
Pedagógico, e suplentes: Ivonete Ferreira de Souza, matrícula 223.788-1, Coordenadora do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática, e Pedro Jackson G. da Cruz Filho,
matrícula 024.994-7, Coordenador do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração.
2.3 A Comissão Local será presidida por Joubert Almada Corrêa, matrícula 27.252-3, Diretor do CEP-ETC.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade do
laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB,
por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº 32.751, de
2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia será responsável, juntamente à Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de que trata este
Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração está organizado em três módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 84, de 2009, do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF e Portaria nº 210, de 2009-CEDF, totalizando 949h40min.
3.2 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática está organizado em três módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 84, de 2009, do CEDF e
Portaria nº 210, de 2009-CEDF, totalizando 1.000 horas.
3.3 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Logística está organizado em dois módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 19, de 2016, do CEDF e
Portaria nº 46, de 2016-SEDF, totalizando 800 horas.
3.4 O Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Administração está organizado em quatro módulos semestrais, conforme Plano de Curso
aprovado pelo Parecer nº 43, de 2020, do CEDF, totalizando 2.160 horas.
3.5 O Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Informática está organizado em quatro módulos semestrais, conforme Plano de Curso
aprovado pelo Parecer nº 43, de 2020, do CEDF, totalizando 2.160 horas.
3.6 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio de
laudo médico no ato da matrícula.
3.7 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas com deficiência ou TEA.
3.8 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no certame.
3.9 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade presencial, e de 35 (trinta e cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância.
3.10 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e forma de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma de
Acesso

Ampla Concorrência Pessoas com deficiência ou TEA Total
GeralMatutino Vespertino Noturno Integral Matutino Vespertino Noturno Integral

Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração Sorteio 84 84 84 - 21 21 21 - 315

Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática Sorteio 84 84 84 - 21 21 21 - 315

Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Logística Sorteio 56 - 56 - 14 - 14 - 140

Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em
Administração (a distância)

Sorteio 80 20 100

Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em
Informática (a distância)

Sorteio 80 20 100

Total 970

3.11 A seleção dos candidatos dar-se-á por curso e turno, sendo de inteira responsabilidade do interessado indicar sua escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.
4.4 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga, conforme Edital.
4.5 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
4.6 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração, na modalidade presencial, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou
equivalente.
4.7 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática, na modalidade presencial, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.
4.8 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Logística, na modalidade presencial, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou equivalente e ter 16 (dezesseis)
anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2023.
4.9 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Administração, na modalidade a distância, é necessário ter 18 (dezoito)
anos completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter concluído o Ensino Fundamenta ou o 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos e não estar cursando o Ensino
Médio ou o 3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos.
4.10 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Informática, na modalidade a distância, é necessário ter 18 (dezoito) anos
completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter concluído o Ensino Fundamental ou o 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos e não estar cursando o Ensino
Médio ou o 3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos.
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5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.

5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do CEP-ETC.

5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.

5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma randômica entre todos os inscritos.

5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na

Secretaria Escolar do CEP-ETC, após a divulgação dos resultados.

5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário

e local do sorteio geral.

5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio, deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do

CEP-ETC, e entregá-lo à Comissão Local no dia 22 de dezembro de 2022, das 19h às 21h.

5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5

(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da

Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação

em até 3 (três) dias úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às

18h, na Secretaria Escolar do CEP-ETC.

7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETC poderá realizar a segunda chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas

remanescentes.

7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar

do CEP-ETC.

7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEP-ETC realizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e divulgação

pública dos critérios para inscrição e matrículas.

7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada a partir do dia 19 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 18h, até o preenchimento das vagas, na

Secretaria Escolar do CEP-ETC.

7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os seguintes documentos:

7.6.1 Declaração de Escolaridade.

7.6.2 Histórico Escolar.

7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,

passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação do candidato).

7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).

7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de

2008.

7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a 7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples,

atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.

7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal

deverá assinar uma autorização.

7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do

candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.

7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre

letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo recurso.

7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não

incorrer no item 7.11.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETC, os quais serão afixados

em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:

www.educacao.df.gov.br.

8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre letivo de 2023.

8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade Escolar para o devido acompanhamento.

8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do

vencimento.

8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto

no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

8.6 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: www.etcdf.com.br.

8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes,

em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA
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EDITAL Nº 67, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA DE BRASÍLIA
CEJAEP EAD DE BRASÍLIA

DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio ofertado no Centro de Educação Profissional a
Distância de Brasília - CEJAEP EaD de Brasília, situado na SQS 315 ÁREA ESPECIAL,
Asa Sul - Brasília - DF, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância: CURSO TÉCNICO DE
NÍVEL MÉDIO EM SECRETARIA ESCOLAR A DISTÂNCIA.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada pela Diretora do CEJAEP EaD de Brasília, INDIRA VANESSA PEREIRA
REHEM, matrícula 31.110-3, composta pelos seguintes membros titular: ADRIANA R. DE
ALMEIDA REIS, Vice-Diretora, matrícula 26.648-5 e suplentes: GILVAN MARQUES
DA SILVA, Técnico Gestão Escolar, matrícula 20.178-2, e Ana Lúcia Figueiró,
Supervisora Pedagógica, matrícula 221.983-2, todos lotados no CEJAEP EaD de Brasília.
2.3 A Comissão Local será presidida pela Diretora INDIRA VANESSA PEREIRA
REHEM, matrícula 31.110-3, em exercício no CEJAEP EaD de Brasília.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, juntamente à
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível em Secretaria Escolar a Distância está organizado em 03
(três) semestres de acordo com a Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do
Distrito Federal - CEDF, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 222/2016 do
CEDF, totalizando 1.350 horas.
3.2 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.
3.2.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.3 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.4 A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 50 (cinquenta)
estudantes por turma no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na
modalidade a distância.
3.5 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Educação a
Distância

Vespertino Noturno Integral
Total
Geral

AC
PCD e
TEA

AC AC
PCD e
TEA

PCD e
TEA

Técnico em
Secretaria Escolar

(EaD)
Sorteio 160 40         200

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o curso ofertado neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.

4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.

4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.

4.4 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.

4.5 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria Escolar a
Distância é necessário ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos no ato da
matrícula e ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, no mínimo, a 2ª série do
Ensino Médio ou o equivalente na Educação de Jovens e Adultos - EJA.

5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.

5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do CEJAEP EaD de Brasília.

5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem
dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.

5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.

5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEJAEP EaD de Brasília, após a divulgação dos resultados.

5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local
do sorteio geral.

5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do
CEJAEP EaD de Brasília, e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de dezembro de 2022,
das 9h às 15h.

5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo
por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de
Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica da
SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício
Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1 Os candidatos contemplados no sorteio deverão, obrigatoriamente, participar da Palestra
Inaugural de Orientação sobre o Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria
Escolar, que ocorrerá via web conferência, em endereço, dias e horários a serem divulgados
pelo CEJAEP EaD de Brasília.

7.2 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 9h às 16h, na Secretaria
Escolar do CEJAEP EaD de Brasília.

7.3 Obedecida à ordem do sorteio, o CEJAEP EaD de Brasília poderá realizar a segunda
chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.

7.4 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no período
de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 9h às 16h, na Secretaria Escolar do CEJAEP EaD de
Brasília.

7.5 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEJAEP EaD
de Brasíliarealizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e
divulgação pública dos critérios para inscrição e matrículas.

7.6 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 a 23 de
janeiro de 2023, das 9h às 16h, na Secretaria Escolar do CEJAEP EaD de Brasília.
7.7 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.7.1 Declaração de Escolaridade.
7.7.2 Histórico Escolar.
7.7.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação do
candidato).
7.7.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.7.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso
de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).
7.7.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de 2008.
7.7.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
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7.8 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.7.1 a
7.7.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.9 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
7.10 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, pelo
responsável legal.
7.11 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazê-
la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.12 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo recurso.
7.13 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em
até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no item
7.12.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEJAEP EaD de Brasília, os quais serão
afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de
Ensino do Plano Piloto e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre letivo
de 2023.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site do CEJAEP EaD de
Brasília: cejaep.se.df.gov.br.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 68, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA

DO GUARÁ PROFESSORA TERESA ONDINA MALTESE
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, resolve:
Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e de Qualificação Profissional ofertados no Centro de
Educação Profissional Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese - CEP-
ETG, situado na EQ 17/19 Lote A, Guará II - Distrito Federal, para o primeiro semestre do
ano letivo de 2023.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio em Enfermageme Curso Técnico de Nível Médio em Computação Gráfica e nos
Cursos de Qualificação Profissional, na modalidade presencial: Curso de Qualificação
Profissional de Operador de Computador, Curso de Qualificação Profissional de Desenhista
de Animação, Curso de Qualificação Profissional de Montador de Equipamentos
Eletroeletrônicos (Robótica), Curso de Qualificação Profissional de Primeiros Socorros,
Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso e no Curso de Qualificação
Profissional, na modalidade a distância: Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de
Idoso.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada pela Diretora do CEP-ETG, Gisele Rejane Souza Calovi, matrícula 213.060-2,
composta pelos seguintes membros titulares: Gisele Rejane Souza Calovi, Diretora,
matrícula 213.060-2, Elaine Nascimento Aquino, Coordenadora, matrícula

242.338-3, Brenno Noleto de Oliveira, Chefe de Secretaria, matrícula 215.309-2, e suplentes:
Eliane Cristina Neres da Silva Arantes, Vice-Diretora, matrícula 205.262-8, Letícia Machado
de Oliveira Xavier, Coordenadora, matrícula 229.181- 9 e Jeisa Neri Cardoso Queiroz,
Secretária Escolar, matrícula 213.226-5, todos lotados no CEP-ETG.

2.3 A Comissão Local será presidida por Gisele Rejane Souza Calovi, matrícula 213.060-2,
Diretora do CEP-ETG.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade do
laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e receber,
analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação Básica
- SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo Seletivo no
escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame possuir
vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº 32.751, de
2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino do Guará será responsável, juntamente à Comissão
Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de que trata este
Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação Gráfica, Concomitante e
Subsequente, está organizado em 6 (seis) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo
Parecer nº 124/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.000
horas.
3.2 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem, Concomitante, está
organizado em 6 (seis) módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 184/2018
do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.840 horas, sendo 1.200
horas de aulas práticas/teóricas e 640 horas de Atividades Práticas Supervisionadas (Estágio).
3.3 O Curso de Qualificação Profissional de Operador de Computador está organizado em
módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer de Aprovação documento nº
43183076 do Processo SEI 00080-00127718/2020-14, totalizando 240 horas.
3.4 O Curso de Qualificação Profissional de Desenhista de Animação está organizado em
módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº 3/2022 da
SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEP/GEP, totalizando 200 horas.
3.5 O Curso de Qualificação Profissional de Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos está
organizado em módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº
2/2022 da SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEP/GEP, totalizando 240 horas.
3.6 O Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso - Presencial está organizado
em módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº 25/2022 da
SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEP/GEP, totalizando 220 horas.
3.7 O Curso de Qualificação Profissional de Primeiros Socorros - Presencial está organizado
em módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº 26/2022 da
SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEP/GEP, totalizando 200 horas.
3.8 O Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso - EAD está organizado em
módulo único, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº 22/2021 da
SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEP/GEP, totalizando 220 horas.
3.9 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência ou
Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio de
laudo médico no ato da matrícula.
3.9.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.10 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no certame.
3.11 A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 30 (trinta) estudantes
por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade
presencial, de, no mínimo, 15 (quinze) estudantes por turma nos cursos de Formação Inicial e
Continuada, na modalidade presencial, e de, no mínimo, 30 (trinta) estudantes por turma nos
cursos de Formação Inicial e Continuada, na modalidade a distância.
3.12 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma de
Acesso

Matutino Vespertino Noturno Integral

Total
Geral

AC
PCD e
TEA

AC
PCD e
TEA

AC
PCD e
TEA

AC
PCD e
TEA

Técnico de Nível Médio
em Enfermagem

Concomitante
Sorteio - - 28 7 - - - - 35

Técnico de Nível Médio
em Computação Gráfica

Subsequente
Sorteio 26 6 - - 26 6 - - 64

Técnico de Nível Médio
em Computação Gráfica

Concomitante
Sorteio - - 26 6 - - - - 32
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Qualificação Profissional de Operador de Computador Sorteio 16 4 16 4 - - - - 40

Qualificação Profissional de Desenhista de Animação Sorteio 16 4 16 4 16 4 - - 60

Qualificação Profissional de Montador de Equipamentos
eletroeletrônicos (Robótica)

Sorteio 12 3 12 3 12 3 - - 45

Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso Presencial Sorteio - - - - 28 7 - - 35

Qualificação Profissional de Primeiros Socorros
Presencial

Sorteio - - - - 28 7 - - 35

Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso EAD Sorteio 32 8 32 8 - - - - 80

Total   102 25 130 32 110 27 - - 426

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o curso ofertado neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por meio
do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do dia 4
de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga, conforme
Edital.
4.5 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6 Para inscrever-se no Curso Técnico em Enfermagem, na modalidade presencial,
Concomitante ao Ensino Médio, no turno vespertino, o estudante deverá observar as seguintes
exigências: estar apto, no ano de 2023, a cursar a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular, ter
idade mínima de 16 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023 e ter 18 anos
completos para iniciar as Atividades Práticas Supervisionadas (Estágio).
4.7 Para inscrever-se no Curso Técnico em Computação Gráfica, na modalidade presencial,
Subsequente ao Ensino Médio, nos turnos matutino e noturno, o estudante deverá observar as
seguintes exigências: ter concluído o Ensino Médio e apresentar Diploma, Histórico ou
Declaração de Conclusão.
4.8 Para inscrever-se no Curso Técnico em Computação Gráfica, na modalidade presencial,
Concomitante ao Ensino Médio, no turno vespertino, o estudante deverá observar as seguintes
exigências: estar apto, no ano de 2023, a cursar a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular.
4.9 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Operador de Computador, na
modalidade presencial, nos turnos matutino e vespertino, o estudante deverá observar as
seguintes exigências: ter concluído o Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e idade
mínima de 14 anos completos.
4.10 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Desenhista de Animação, na
modalidade presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno, o estudante deverá observar as
seguintes exigências: ter escolaridade a partir das séries finais do Ensino Fundamental, idade
mínima de 14 anos completos, sem necessidade de conhecimento prévio.
4.11 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Montador de Equipamentos
Eletroeletrônicos, na modalidade presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno, o
estudante deverá observar as seguintes exigências: ter concluído o Ensino Fundamental - Anos
Finais, idade mínima de 14 anos para turno diurno e 15 anos para turno noturno até a data do
início do curso.
4.12 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso, na
modalidade presencial, no turno noturno, o estudante deverá observar as seguintes exigências: ter
concluído o Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) e idade mínima de 18 anos
completos.
4.13 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Primeiros Socorros, na
modalidade presencial, no turno noturno, o estudante deverá observar as seguintes exigências: ter
concluído o Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) e idade mínima de 14 anos
completos.
4.14 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso, na
modalidade a distância, nos turnos matutino e vespertino, o estudante deverá observar as
seguintes exigências: ter concluído o Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) e idade
mínima de 18 anos completos.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria
do CEP-ETG.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem dos
números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.
5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEP-ETG, após a divulgação dos resultados.

5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local
do sorteio geral.
5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do CEP-
ETG, e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de dezembro de 2022, das 8h às 12h e das
14h às 18h.
5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às
18h, na Secretaria Escolar do CEP-ETG.
7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETG poderá realizar a segunda chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no período
de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar do
CEP-ETG.
7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEP-
ETGrealizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e divulgação
pública dos critérios para inscrição e matrículas.
7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na
Secretaria Escolar do CEP-ETG.
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade.
7.6.2 Histórico Escolar.
7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do candidato).
7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso
de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).
7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de 2008.
7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando
o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, pelo
responsável legal.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no
item 7.11.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETG, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino do
Guará e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão
somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
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8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: www.etg.se.df.gov.br.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 69, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA
TÉCNICA DEPUTADO JUAREZÃO

DA ABERTURA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo
105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:

Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e de Qualificação Profissional ofertados no Centro
de Educação Profissional Escola Técnica Deputado Juarezão - CEP-ETDJ, situado na
Quadra 34, Área Especial nº 04, Vila São José, Brazlândia, Brasília - Distrito Federal,
para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.

1. DO OBJETO

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio em Informática e Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem e nos Cursos de
Qualificação Profissional, na modalidade presencial: Assistente Administrativo e
Cuidador Infantil.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2023.

2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada por Alessandra Alves de Matos, Diretora, matrícula 21.325-X,
composta pelos seguintes membros titular: Cláudia da Silva Andrade, Chefe de
Secretaria, matrícula 23.235-1, e suplente: Isabel Cristina Oliveira de Medeiros, Vice-
Diretora, matrícula nº 38.847-5, todas lotadas no CEP-ETDJ.

2.3 A Comissão Local será presidida por Alessandra Alves de Matos, matrícula 21.325-
X, Diretora do CEP-ETDJ.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.

2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.

2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital
nº 32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia será responsável, juntamente à
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática está organizado em 3
(três) módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 199/2019
do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.200 horas.
3.2 O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem está organizado em 6
(seis) módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 184/2018
do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.200 horas e está
autorizado a ser ofertado pelo CEP - ETDJ por meio do Parecer nº 22/2021 do Conselho
de Educação do Distrito Federal - CEDF.
3.3 O Curso de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo está organizado
em 1 (um) módulo semestral, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico
SEI nº 41454928 da Diretoria de Educação Profissional - DIEP, totalizando 200 horas.
3.4 O Curso de Qualificação Profissional de Cuidador Infantil está organizado em 1 (um)
módulo semestral, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico SEI nº
42602868 da Diretoria de Educação Profissional - DIEP, totalizando 200 horas.

3.5 Serão reservadas 20% de vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.

3.5.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.

3.6 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.

3.7 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e cinco)
estudantes por turma no Curso de Técnico de Nível Médio em Informática, na modalidade
presencial, 35 (trinta e cinco) estudantes por turma no curso Técnico de Nível Médio em
Enfermagem, na modalidade presencial, 25 (vinte e cinco) estudantes por turma no Curso
de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo, na modalidade presencial e 35
(trinta e cinco) estudantes por turma no Curso de Qualificação Profissional de Cuidador
Infantil, na modalidade presencial.

3.8 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e
forma de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma de
Acesso

Matutino Vespertino Noturno Integral

Total
Geral

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

Curso Técnico de Nível
Médio de Técnico em

Enfermagem
Sorteio         96 24     120

Qualificação profissional
de Cuidador Infantil

Sorteio         64 16     80

Curso Técnico de Nível
Médio de Técnico em

Informática
Sorteio     84 21         105

Curso de Qualificação
Profissional de Assistente

Administrativo
Sorteio     72 18         90

Total       156 39 160 40     395

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o curso ofertado neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 21 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga,
conforme Edital.
4.5 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Informática, é necessário que o
estudante tenha concluído o Ensino Médio ou estar cursando a 3ª série do Ensino Médio ou
o 3º segmento da EJA, e no ato da matrícula apresentar Declaração de Escolaridade emitida
nos últimos 30 (trinta) dias.
4.7 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, é necessário que
o estudante tenha concluído o Ensino Médio até a data da matrícula, apresentar o Histórico
de Ensino Médio e/ou Declaração de Escolaridade que comprove a conclusão ou o
Certificado de Conclusão de Ensino Médio, ter 17 anos completos no ato da matrícula e
deve ter 18 anos completos para iniciar o Estágio Supervisionado.
4.8 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo é
necessário que o estudante tenha concluído o Ensino Fundamental - Anos Finais, apresentar
Histórico Escolar do Ensino Fundamental e/ou Declaração de Escolaridade emitida nos
últimos 30 (trinta) dias e ter idade mínima de 15 anos no ato da matrícula.
4.9 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional de Cuidador Infantil é
necessário que o estudante tenha concluído o Ensino Fundamental - Anos Finais, apresentar
Histórico Escolar do Ensino Fundamental - Anos Finais e/ou declaração de Escolaridade
emitida nos últimos 30 (trinta) dias e ter idade mínima de 18 anos no ato da matrícula.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria doCentro de Educação profissional - Escola Técnica Deputado Juarezão - CEP-
ETDJ.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem
dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
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5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEP-ETDJ, após a divulgação dos resultados.
5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.
5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do
CEP-ETDJ, e entregá-lo à Comissão Local no dia 26 de dezembro de 2022, das 9h às
11h30 e das 14h às 17h.
5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 11h30 e das 14h
às 17h30, na Secretaria Escolar do CEP-ETDJ.
7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETDJ poderá realizar a segunda chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, na
Secretaria Escolar do CEP-ETDJ.
7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEP-ETDJ
realizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e divulgação
pública dos critérios para inscrição e matrículas.
7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 a 20
de janeiro de 2023, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, na Secretaria Escolar do CEP-
ETDJ.
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade.
7.6.2 Histórico Escolar.
7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato).
7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).
7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.
7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1
a 7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples,
atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 7.11.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo Centro de Educação profissional - Escola
Técnica Deputado Juarezão - CEP-ETDJ, os quais serão afixados

em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino
de Brazlândia e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho
de 2004.
8.6 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site:
https://ead.se.df.gov.br/cre/braz/cep/.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer
época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 70, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA
TÉCNICA DE PLANALTINA

DA ABERTURA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo
105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:

Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e de Qualificação Profissional no Centro de
Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina, situado em Entre as Avenidas
contorno com a Independência Setor Hospitalar - Planaltina DF, para o primeiro semestre
do ano letivo de 2023.

1. DO OBJETO

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio em Análises Clínicas, Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, Curso
Técnico de Nível Médio em Nutrição e Dietética, Curso Técnico de Nível Médio em
Saúde Bucal, Curso Técnico de Nível Médio em Segurança no Trabalho; nos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância: Curso
Técnico de Nível Médio em Controle Ambiental, Curso Técnico de Nível Médio em
Informática, Curso Técnico de Nível Médio em Libras, Curso Técnico de Nível Médio
em Registros e Informações em Saúde e Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria
Escolar; no Curso de Qualificação Profissional, na modalidade semipresencial: Auxiliar
de Farmácia de Manipulação; no Curso de Qualificação Profissional, na modalidade
presencial: Cuidador de Idosos; nos Cursos de Qualificação Profissional, na modalidade
a distância: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Alimentação Escolar e no Curso
de Especialização Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Instrumentação
Cirúrgica.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2023.

2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pelo Diretor Paulo César Ramos Araújo, matrícula 31.628-8, composta
pelos seguintes membros titulares: Valter Lopes, Professor, matrícula 39.001- 1, Elias
Batista dos Santos, Professor, matrícula 61.845-4, Joesse Maria de Assis Teixeira Kluge
Pereira, Professora, matrícula 49.706-1, Núbia da Costa Torres de Sousa, Professora,
matrícula 37.292-7, Wanessa de Castro, Professora, matrícula 26.038-X, e suplentes:
Lúcia Gomes dos Santos Alencar, matrícula 69.187-9, servidora em exercício na
Secretaria Escolar, e Dagma Ferreira Alves, Professora, matrícula 43.032-3, todos
lotados no CEP-ETP.

2.3 A Comissão Local será presidida por Mirian Francisco Ribeiro de Oliveira, Secretária
Escolar do CEP-ETP, matrícula 219.689-1.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
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2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto
Distrital nº 32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Planaltina será responsável, juntamente à
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo
de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 O curso Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas está organizado em 3 (três)
semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 169/2019 do Conselho
de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.548 horas.
3.2 O Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem está organizado em 4 (quatro)
semestres de acordo com o Plano de Curso aprovado, conforme Matriz Curricular
aprovada pela Portaria nº 569, de 29 de dezembro de 2017, Parecer nº 255/2017 do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.700 horas. As
atividades de práticas supervisionadas - APS (estágios) do curso de técnico de
enfermagem poderão ser realizadas em turno/horário diferente da matrícula do
educando, visto que são realizadas conforme disponibilidade de vagas/pactuação e
convênio da Secretaria de Estado de Educação com a Secretaria de Estado da Saúde.
3.3 O curso Técnico de Nível Médio em Nutrição e Dietética está organizado em 4
(quatro) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 168/2019 do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.560 horas.
3.4 O curso Técnico de Nível Médio em Saúde Bucal está organizado em 3 (três)
semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº83/2020 do CEDF,
totalizando 1.450 horas.
3.5 O curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho está organizado em 3
(três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 89/2014 do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.520 horas.
3.6 O curso Técnico de Nível Médio em Controle Ambiental está organizado em 3
(três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 72/2020 do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.500 horas, das quais
até 20% (vinte por cento) serão presenciais. Essa carga horária presencial será
cumprida nas dependências do CEP-ETP.
3.7 O curso Técnico de Nível Médio em Informática está organizado em 3 (três)
semestres de acordo com o Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 157/2019, do
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.200 horas, das quais
até 20% (vinte por cento) serão presenciais. Essa carga horária presencial será
cumprida nas dependências do CEP-ETP.
3.8 O curso Técnico de Nível Médio em Registros e Informações em Saúde está
organizado em 3 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº
222/2016 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.350
horas, das quais 50% (cinquenta por cento) serão presenciais. Essa carga horária
presencial será cumprida nas dependências do CEP-ETP.
3.9 O curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar está organizado em 3 (três)
semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 222/2016 do Conselho
de Educação do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.350 horas, das quais até 20%
(vinte por cento) serão presenciais. Essa carga horária presencial será cumprida nas
dependências do CEP-ETP.
3.10 O curso Técnico de Nível Médio em Libras está organizado em 3 (três) semestres,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 34/2022 do Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF, totalizando 1.410 horas, das quais até 20% (vinte por
cento) serão presenciais. Essa carga horária presencial será cumprida nas dependências
do CEP-ETP.
3.11 O curso de Qualificação Profissional de Agente Comunitário de Saúde está
organizado em 1 (um) módulo, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
Técnico nº 06/2020 da Diretoria de Educação Profissional - DIEP, totalizando 400
horas.
3.12 O curso de Qualificação Profissional de Agente de Alimentação Escolar está
organizado em 1 (um) módulo, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
Técnico nº 12/2020 da DIEP, totalizando 300 horas.
3.13 O curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Farmácia de Manipulação
está organizado em 1 (um) módulo, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
Técnico nº 11/2020 da DIEP, totalizando 260 horas.
3.14 O curso de Qualificação Profissional de Cuidador de Idosos está organizado em 1
(um) módulo, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer Técnico nº 18/2020 da
DIEP, totalizando 220 horas.
3.15 O curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Instrumentação Cirúrgica
conforme Matriz Curricular aprovada e autorizada pelo Parecer no 12/2020 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 420 horas.
3.16 Serão reservadas 20% do total de vagas para candidatos com deficiência ou
Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio
de laudo médico no ato da matrícula.
3.16.1 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou TEA.

3.17 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.18 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 (trinta e
cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
na modalidade presencial, 50 (cinquenta) estudantes por turma nos cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância, 35 (trinta e cinco)
estudantes por turma no curso de Qualificação Profissional, na modalidade
semipresencial/presencial, 50 (cinquenta) estudantes por turma nos cursos de Qualificação
Profissional, na modalidade a distância e 10 (dez) estudantes na modalidade Especialização
Técnica de Nível Médio na modalidade presencial.
3.19 Das vagas ofertadas no Hospital das Forças Armadas (HFA), 50% serão destinadas à
comunidade civil e 50% à comunidade militar.
3.20 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e
forma de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos
Forma

de
Acesso

Matutino Vespertino Noturno EaD

Total
Geral

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

AC
PCD

e
TEA

Técnico de Nível Médio em
Análises Clínicas

Sorteio     56 14         70

Técnico de Nível Médio em
Enfermagem

Sorteio - - 56 14 56 14     140

Técnico de Nível Médio em
Enfermagem - Hospital das

Forças Armadas
Sorteio - - 56 14 - - - - 70

Técnico de Nível Médio em
Nutrição e Dietética

Sorteio 28 7 56 14 28 7     140

Técnico de Nível Médio em
Saúde Bucal

Sorteio 28 7 - - 28 7 - - 70

Técnico de Nível Médio em
Segurança no Trabalho

Sorteio - - 56 14 - - - - 70

Técnico de Nível em
Controle Ambiental (EaD)

Sorteio             110 40 150

Técnico de Nível Médio em
Informática (EaD)

Sorteio             110 40 150

Técnico de Nível Médio em
LIBRAS (EaD)

Sorteio             110 40 150

Técnico de Nível Médio em
Secretaria Escolar (EaD)

Sorteio             110 40 150

Técnico de Nível Médio em
Registros e Informações em

Saúde (EaD)
Sorteio             110 40 150

Qualificação Profissional em
Agente Comunitário de

Saúde (EaD)
Sorteio             110 40 150

Qualificação Profissional em
Agente Comunitário de
Saúde (EaD) - CED 2

Cruzeiro

Sorteio - - - - - - 110 40 150

Qualificação Profissional em
Agente de Alimentação

Escolar (EaD)
Sorteio             110 40 150

Qualificação Profissional em
Auxiliar de Farmácia de

Manipulação
(Semipresencial)

Sorteio 23 12 23 12         70

Qualificação Profissional em
Cuidador de Idosos

(Presencial) - CED 2
Cruzeiro

Sorteio 23 12 23 12 23 12 - - 105

Especialização Técnica de
Nível Médio em

Instrumentação Cirúrgica
Sorteio 16 4 - - - - - - 20

Total   118 42 326 94 135 40 880 320 1955

Legenda:
AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

3.21 A seleção dos candidatos dar-se-á por curso e turno, sendo de inteira responsabilidade
do interessado indicar sua escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o curso ofertado neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
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4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato
não poderá alegar desconhecimento.

4.4 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga,
conforme Edital.

4.5 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.

4.6 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas, na
modalidade presencial, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos, ou a completar até o dia 1º de
fevereiro de 2023, sendo que para cursar o estágio o estudante deverá ter 18 anos
completos.

4.7 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, na modalidade
presencial, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ano do
Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos, ou a completar até o dia 1º de fevereiro de
2023, ou a completar até o dia 1º de fevereiro de 2023, sendo que para cursar o estágio o
estudante deverá ter 18 anos completos.

4.8 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Nutrição e Dietética, na
modalidade presencial, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos, ou a completar até o dia 1º de
fevereiro de 2023, sendo que para cursar o estágio o estudante deverá ter 18 anos
completos.

4.9 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Saúde Bucal, na modalidade
presencial, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ano do
Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos, ou a completar até o dia 1º de fevereiro de
2023, sendo que para cursar o estágio o estudante deverá ter 18 anos completos.

4.10 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Segurança no Trabalho, na
modalidade presencial, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio ou equivalente e ter 17 anos, ou a completar até o dia 1º de
fevereiro de 2023.

4.11 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Controle Ambiental, na
modalidade a distância, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio ou equivalente.

4.12 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na modalidade
a distância, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ano do
Ensino Médio ou equivalente.

4.13 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em LIBRAS, na modalidade a
distância, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ano do
Ensino Médio ou equivalente. Não há idade mínima para ingresso no curso, desde que
respeitados os pré-requisitos contidos neste parágrafo.
4.14 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar, na
modalidade a distância, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos , ou a completar até o dia1º de
fevereiro de 2023.
4.15 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Registros e Informações em
Saúde, na modalidade a distância, é necessário ter o Ensino Médio completo ou estar
cursando o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente e ter 16 anos, ou a completar até o
dia 1º de fevereiro de 2023.
4.16 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional em Agente Comunitário em
Saúde, na modalidade a distância, é necessário ter o Ensino Fundamental - Anos Finais
completo e ter 18 anos, ou a completar até o dia1º de fevereiro de 2023.
4.17 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional em Agente de Alimentação
Escolar, na modalidade a distância, é necessário ter o Ensino Fundamental - Anos Finais
completo e ter 18 anos, ou a completar até o dia 1º de fevereiro de 2023.
4.18 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar de Farmácia de
Manipulação semipresencial, é necessário ter o Ensino Fundamental - Anos Finais
completo e ter 16 anos, ou a completar até o dia 1º de fevereiro de 2023.
4.19 Para inscrever-se no Curso de Qualificação Profissional em Cuidador de Idosos,
presencial, é necessário ter o Ensino Fundamental - Anos Finais completo e ter 18 anos,
ou a completar até o dia 1º de fevereiro de 2023.
4.20 Para inscrever-se no Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em
Instrumentação Cirúrgica na modalidade presencial, é necessário ter o Curso Técnico de
Nível Médio em Enfermagem concluído.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em
lugar visível na portaria do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de
Planaltina.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.
5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina, após a
divulgação dos resultados.

5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data,
horário e local do sorteio geral.

5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas
aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do
Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina, e entregá-lo à Comissão
Local no dia 23 de dezembro de 2022, das 9h30 às 11h30.

5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.

7. DAS MATRÍCULAS

7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023,nos dias úteis, das 9h30 às
11h30 e das 15h30 às 19h30, na Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional
Escola Técnica de Planaltina.

7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETDJ poderá realizar a segunda chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.

7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 9h30 às 11h30 e das 15h30 às 19h30, na
Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina.

7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o Centro de
Educação Profissional Escola Técnica de Planaltinarealizará a terceira chamada para a
comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição e
matrículas.

7.5 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h30,
na Secretaria Escolar do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina.

7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:

7.6.1 Declaração de Escolaridade.

7.6.2 Histórico Escolar.

7.6.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do candidato).

7.6.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

7.6.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).

7.6.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.

7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples,
atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer
no item 7.11.
7.13 O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas
nas aulas para a sua aprovação, em cada um dos componentes curriculares.
7.14 Ao preencher o Formulário de Solicitação de Matrícula Escolar - SOME, deve,
independentemente de ser maior de idade ou não, informar o nome do responsável e/ou
contado oficial, caso a escola precise entrar em comunicação urgente.
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo Centro de Educação Profissional Escola
Técnica de Planaltina., os quais serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade
Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e no site da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br.

8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre letivo
de 2023.

8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.

8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.

8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

8.6 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: http://etp.se.df.gov.br.

8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

EDITAL Nº 71, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO

EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO

DA ABERTURA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, resolve:

Tornar público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio em Serviços Públicos Integrado à Educação de Jovens
e Adultos no Centro Educacional 02 do Cruzeiro - CED 02 do Cruzeiro, situado na SHCES
Quadra 805, Lote 02, Área Especial S/N, Cruzeiro Novo - Distrito Federal, para o primeiro
semestre do ano letivo de 2023.

1. DO OBJETO

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio em Serviços Públicos Integrado à Educação de Jovens e Adultos.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo
de 2023.

2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada pelo Diretor do CED 02 do Cruzeiro, Wilson Alves Badaró Junior, matrícula
38.536-0, composta pelos seguintes membros titulares: Damiana Aparecida Telles Moreira,
Vice-Diretora, matrícula 203.797-1, Ludimila de Sousa Roriz, Supervisora Pedagógica da
EJA, matrícula 244.558-1, Raimundo Nonato da Silva, Coordenador Pedagógico de
Integração, matrícula 25.080-5, Jorge Carlos Morães Nogueira, Secretário Escolar,
matrícula 57.704-9e suplente: Júlio Cesar Teixeira da Silva, Coordenador Pedagógico do
Curso Técnico Integrado à EJA, matrícula 234.213-8, todos lotados no CED 02 do
Cruzeiro.

2.3 A Comissão Local será presidida pelo Diretor do CED 02 do Cruzeiro, Wilson Alves
Badaró Junior, matrícula 38.536-0, lotado no CED 02 do Cruzeiro.

2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.

2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.

2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

2.7 A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, juntamente à
Comissão Local, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.

3. DO CURSO E DAS VAGAS

3.1 O Curso Técnico de Nível Médio em Serviços Públicos Integrado à Educação de Jovens
e Adultos está Organizado em 5 (cinco) módulos/semestres, conforme o Plano de Curso
aprovado pelo Parecer nº 50/2016 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF,
totalizando 2.400 horas.

3.2 Serão reservadas 20% do total de vagas para candidatos com deficiência ou Transtorno
do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser comprovada por meio de laudo médico
no ato da matrícula.

3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.

3.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.

3.5 A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e cinco)
estudantes por turma no curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade presencial.

3.6 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para o curso, turno e forma
de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Curso
Forma de
Acesso

Noturno

Total
Geral

AC
PCD e
TEA

Curso Técnico de Nível Médio em Serviços Públicos
Integrado à Educação de Jovens e Adultos

Sorteio 56 14 70

Legenda:

AC: Vagas para ampla concorrência.
PCD e TEA: Vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o curso ofertado neste Edital serão realizadas, exclusivamente, por
meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 22 de novembro de 2022 até 23h59 do
dia 4 de dezembro de 2022.
4.2 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5 Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio em Serviços Públicos Integrado à
Educação de Jovens e Adultos, é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos,
com declaração de conclusão ou processo de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental,
ou do 2º segmento da EJA, válida por 30 (trinta) dias, a partir da data de expedição.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2 O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 22 de dezembro de 2022, sendo o resultado
disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do Centro Educacional 02 do Cruzeiro.
5.3 O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem
dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.4 O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma
randômica entre todos os inscritos.
5.5 A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código-fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do Centro Educacional 02 do Cruzeiro, após a divulgação dos resultados.
5.6 O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou TEA será realizado separadamente, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local
do sorteio geral.
5.7 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.8 Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.9 O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio, que estará disponível na Secretaria Escolar do CED
02 do Cruzeiro, e entregá-lo à Comissão Local no dia 23 de dezembro de 2022, das 8h às
12h e das 15h às 21h.
5.10 O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da
Educação Básica da SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C,
Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.
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7. DAS MATRÍCULAS

7.1 Antes da efetivação da matrícula, os candidatos contemplados no sorteio deverão,
obrigatoriamente, participar da Palestra de Orientação sobre o Curso Técnico de Nível
Médio em Serviços Públicos Integrado à EJA, conforme dia e horário a ser informado
pelo CED 02 do Cruzeiro.

7.2 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 5 a 9 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 18h às
20h, na Secretária Escolar do CED 02 do Cruzeiro.

7.3 Obedecida à ordem do sorteio, o CED 02 do Cruzeiro poderá realizar a segunda
chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das
vagas remanescentes.

7.4 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada no
período de 16 a 18 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 18h às 20h, na Secretaria
Escolar do CED 02 do Cruzeiro.

7.5 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CED 02
do Cruzeirorealizará a terceira chamada para a comunidade, com estabelecimento e
divulgação pública dos critérios para inscrição e matrículas.

7.6 A matrícula para as vagas da terceira chamada será realizada no período de 19 de
janeiro de 2023 até o preenchimento das vagas, das 8h às 12h e das 18h às 20h, na
Secretaria Escolar do CED do 02 Cruzeiro.

7.7 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:

7.7.1 Declaração de Escolaridade.

7.7.2 Histórico Escolar.

7.7.3 Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037, de 2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato).

7.7.4 Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

7.7.5 Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizada).

7.7.6 Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225, de
2008.

7.7.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.

7.7.8 Comprovante de participação na palestra sobre o curso a ser ofertado.

7.8 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.7.1
a 7.7.8, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples,
atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.

7.9 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade
indeterminado.

7.10 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato.

7.11 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.

7.12 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga disponibilizada, não cabendo
recurso.

7.13 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até cinco dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 7.12.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CED 02 do Cruzeiro, os quais
serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação
Regional de Ensino do Plano Piloto e no site da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal: www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2023.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site da Unidade
Escolar para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecido neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de Curso Técnico de Nível Médio em Serviços Públicos
Integrado à Educação de Jovens e Adultos, o estudante deverá concluir os estudos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto no Plano de Curso,
bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o parágrafo único
do artigo 7ºdo Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6 O Plano de Curso e respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site:
https://sites.google.com/view/ceduc02cruzeiro.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022 - (UASG 450432)
RETIFICAÇÃO

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do DF, vem, RETIFICAR o aviso de
reabertura, referente ao Pregão Eletrônico SRP 21/2022, que foi publicado no DODF Nº
212, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PÁGINA 70, ONDE SE LÊ:
“...DATA DE ABERTURA 30/11/2022...”, LEIA-SE: “...DATA DE ABERTURA
5/12/2022...”.

RENI FERNANDES

AVISO DE ABERTURA
Pregão Eletrônico nº 47/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Aquisição de gênero alimentício perecível - Peito de Frango com pele e com osso,
por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de Alimentação
Escolar – PAE/DF, de acordo comas demandas da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEDF, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos. Valor total estimado: R$ 49.112.174,40 (quarenta e nove milhões, cento e
doze mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Processo nº 00080-
00223413/2022-96. Cadastro das Propostas: a partir de 18/11/2022. Abertura das Propostas:
05/12/2022, a partir das 10h, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

CORREGEDORIA
COMISSÃO PROCESSANTE

 
CITAÇÃO POR EDITAL

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE instituída pela Ordem de Serviço n°
231, de 12 de agosto de 2022, da Chefe da Corregedoria da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 153, de 15 de agosto de 2022, p.
34, resolve, na forma do artigo 238, §3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de
dezembro de 2011, CITAR pelo presente EDITAL a servidora SHIRLEYNE ILKA DOS
SANTOS GERONIMO, matrícula 25.134-8, do quadro de servidores da Secretaria de
Estado de Educação, que se acha em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15
(quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Corregedoria de Educação,
localizada na SEPN 511, Edifício Bittar III, Bloco B, 4º andar, Asa Norte, a fim de
acompanhar o Processo Disciplinar nº 00080.00167540/2022-06. Brasília-DF, 16 de
novembro de 2022. Publique-se.

ALINE RAMOS MARQUES MARANGON

CITAÇÃO POR EDITAL
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE instituída pela Ordem de Serviço n°
237, de 12 de agosto de 2022, da Chefe da Corregedoria da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 153, de 15 de agosto de 2022, p. 35,
resolve, na forma do artigo 238, §3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de
2011, CITAR pelo presente EDITAL a servidora ROSANA MARIA DA SILVA, matrícula
222.437-2, do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação, que se acha em
lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste,
comparecer na Corregedoria de Educação, localizada na SEPN 511, Edifício Bittar III,
Bloco B, 4º andar, Asa Norte, a fim de acompanhar o Processo Disciplinar nº
00080.00175853/2022-20. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Publique-se.

JOSÉ MARIA PINHEIRO

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 22/2022
Processo SEI-GDF nº 00054-00033224/2021-41. O Departamento de Logística e Finanças
da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a abertura do certame
em epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Estações
de Trabalho, Webcams e Caixas de Som para a Corporação da PMDF conforme
especificações técnicas do Edital e seus respectivos anexos. Valor
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