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4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a).
4.5.1. Para inscrever-se no Curso FIC de Operador de Computador, o estudante deverá
observar as seguintes exigências mínimas:
4.5.1.1 Ter Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano ou o equivalente ao 1º Segmento
da EJA);
4.5.1.2. Ter no mínimo 14 anos no ato da matrícula.
4.5.2. Para inscrever-se no Curso FIC de Jardineiro, o estudante deverá observar as
seguintes exigências mínimas:
4.5.2.1. Ter Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano ou o equivalente ao 1º
Segmento da EJA);
4.5.2.2. Ter no mínimo 15 anos no ato da matrícula.
4.5.3. Para inscrever-se no Curso FIC Assistente Administrativo, o estudante deverá
observar as seguintes exigências mínimas:
4.5.3.1. Ter Ensino Fundamental II completo (6º ao 9º ano ou o equivalente ao 2º
Segmento da EJA);
4.5.3.2. Ter no mínimo 15 anos no ato da matrícula.
4.5.4. Para inscrever-se no Curso FIC de Auxiliar de Cozinha, o estudante deverá observar
as seguintes exigências mínimas:
4.5.4.1. Ter Ensino Fundamental II completo (6º ao 9º ano ou o equivalente ao 2º
Segmento da EJA);
4.5.4.2. Ter no mínimo 16 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 29/6/2021, 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 CESAS e no site https://cesas.se.df.gov.br/ead/.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa de computador 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(a) candidato(a) inscrito(a) poderá
solicitar o código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará
disponível na Secretaria Escolar do CESAS, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE,
por meio eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos(às) demais candidatos(as), obedecendo à ordem do
sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os(as) candidatos(as)
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O(A) candidato(a) que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio e entregá-lo à Comissão Local no dia
5/7/2021, das 08h às 18h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a sua
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão(ã) 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 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 MATRÍCULA
7.1. A matrícula do(a) candidato(a) contemplado(a) na primeira chamada, dentro do
número de vagas, será realizada no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, das 8h às 20h, na
Secretaria Escolar do CESAS.
7.2. Obedecida a ordem do sorteio, o CESAS poderá realizar a 2ª chamada dos(as)
candidatos(as) contemplados(as) para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.2.1. A matrícula do(a) candidato(a) contemplado(a) na 2ª chamada, será realizada no
período de 13/07/2021 a 16/07/2021, das 8h às 20h, na Secretaria Escolar do CESAS.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e 2ª chamadas, o CESAS realizará chamadas
para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição
e matrículas, afixados em lugar visível na portaria do CESAS e no site
https://cesas.se.df.gov.br/ead/.
7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 19/07/2021 até o
preenchimento das vagas, das 08h às 20h, na Secretaria Escolar do CESAS.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) contemplado(a) deverá
apresentar os seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do(a) candidato(a));
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
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7.5.5. 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e recentes;
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Auto declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do espectro autista, além
dos documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico
atualizado original e cópia simples, atestando o tipo e grau de deficiência emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo(a) candidato(a) ou, se menor de 18 anos de
idade, por seu responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável
legal deverá assinar um documento de autorização.
7.8. Ao(À) candidato(a) impossibilitado(a) de efetuar sua matrícula pessoalmente será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
Simples do(a) candidato(a), acompanhada do documento de identidade original do(a)
procurador(a).
7.9. O(A) 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 considerada disponível, não cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção, em até 5 (cinco)
dias, nos termos do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 15/2015 – SEEDF, alterada em seus dispositivos pela Portaria
nº 180/2019 – SEEDF, para não incorrer no item 7.9.
7.10.1. O(A) estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas
letivas nas aulas presenciais para a aprovação, em cada um dos componentes curriculares.
No caso de ainda estarmos no período de confinamento devido à pandemia, a frequência
será feita pela plataforma Moodle.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) 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 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 segundo semestre
letivo de 2021.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
https://cesas.se.df.gov.br/ead/, cabendo ao candidato(a) 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. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste
Edital
e
outras
informações
encontram-se
disponíveis
no
site
https://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(a) candidato(a) sujeito(a) 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 Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
8.8. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma
Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e
documentos da SEEDF.
8.9. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
EDITAL Nº 13, DE 25 DE MAIO DE 2021
Edital de processo seletivo para ingresso de estudantes nos cursos de formação inicial e
continuada (FIC) 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 art. 105, § único, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e pelo art. 182 do Regimento Interno desta Secretaria aprovado pelo Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) no Centro de Educação Profissional –
Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC), situado no endereço QNN 14, Área Especial,
Ceilândia, Distrito Federal para o segundo semestre letivo de 2021.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE PRESENCIAL:
Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Barbeiro, Cabeleireiro,
Costureiro Industrial do Vestuário, Manicure e Pedicure, Marceneiro, Montador de
Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), Operador de Computador, Programador Web,
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Programador de Sistemas Iniciante (Lógica) e Montador e Reparador de Computadores
(Suporte Técnico), de acordo com a Portaria nº 193/2017.
1.2. Doravante, no presente Edital o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia será denominado apenas por CEP-ETC.
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 segundo semestre do ano
letivo de 2021.
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 da seguinte forma: 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 FIC diurno e MARCUS
MISAEL DE SOUSA, matrícula 176.754-2, Coordenador de Cursos FIC noturno, todos
lotados no CEP-ETC.
2.3. A Comissão 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(as) candidatos(as).
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 dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum (a) candidato(a), conforme previsto no Decreto
Distrital nº 32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro(a) 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, junto à Comissão
Local do CEP-ETC, 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 Formação Inicial e Continuada estão organizados conforme tabela abaixo:
Cursos

Ato autorizativo
(Nº SEI)

Pré-requisito

Ensino
Fundamental
Assistente

00080-

Anos Finais (6º

Administrativo

00064070/2017-

ao 9º ano) –

(320 horas)

54

Completo.
Idade mínima de
14 anos

Recursos
Humanos (320
horas)

Atua nos processos administrativos de

Montador de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
(Robótica)
(320 horas)

0008000064489/201714

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

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

0008000064504/201716

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

Projeta, confecciona e restaura produtos
de madeira e derivados. Interpreta
projetos, desenhos e especificações.
Produz artefatos ou móveis de madeira,
desde o desenho, passando pela
preparação da madeira, cortes, encaixes,
polimento e acabamento. Elabora
orçamentos. Entrega e monta produtos
confeccionados sob medida ou
restaurados. Observa normas de
qualidade, saúde e segurança.

0008000166477/201804

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.

0008000065270/201724

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º
ao 9º ano) –
Completo
Idade mínima de
14 anos

Pesquisa e navega na internet. Usa
correio eletrônico. Configura sistema
operacional, aplicativos de escritório de
edição de textos e periféricos. Organiza
a entrada e saída de dados em sistemas
de informação e seleciona programas de
aplicação a partir da avaliação do
usuário.

Operador de
Computador
(240 horas)

0008000065320/201773

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 a base de
dados utilizando a Linguagem de
Programação PHP. Conhecer suas
principais características, estruturas,
bibliotecas e métodos utilizados no
desenvolvimento de aplicativos para
Web.

0008000166461/201893

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 necessário à solução
de problemas computacionais.
Desenvolver algoritmos de baixa e
média complexidade a partir de
requisitos predefinidos.

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º
ao 9º ano) –
Completo.
Idade mínima de
14 anos

O curso fornecerá subsídios práticos
vivenciados em ambiente real, para que
os discentes tenham condições de
diagnosticar e resolver conflitos de
hardware e software envolvidos em um
ambiente computacional, bem como
compreender as diversas tecnologias
existentes no mercado, oferecendo
inclusive suporte a redes de
computadores com plataforma
cliente/servidor.

atividades de apoio nas áreas de recursos
humanos, finanças, produção, logística e
vendas, observando os procedimentos
operacionais e a legislação.

Ensino

administração de pessoal em processos

Fundamental

como controle de jornada de trabalho e

Anos Finais (6º

pagamento de encargos sociais, 13º

00065356/2017-

ao 9º ano) –

salário, férias e rescisão de contrato.

Completo.

Prepara, organiza, solicita e emite

Idade mínima de

documentos e processos de acordo com a

14 anos

Marceneiro
(320 horas)

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

empresas urbanas e rurais, executando

0008057

Manicure e
Pedicure
(320 horas)

0008000064560/201751

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

Perfil do Egresso

Realiza atividades de apoio à

Assistente de

Costureiro
Industrial do
Vestuário
(240 horas)
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Programador
Web
(320 horas)

legislação trabalhista. Organiza
informações cadastrais dos empregados.

Ensino
Fundamental
Barbeiro
(320 horas)

00080-

Anos Iniciais (1º

00064209/2017-

ao 5º ano) –

60

Completo.

Atua no segmento de beleza, realizando

Programador de
Sistemas Iniciante
(lógica)
(240 horas)

serviços de barba e cabelo masculino.

Idade mínima de
16 anos.

Ensino
Fundamental
Cabeleireiro
(400 horas)

00080-

Anos Finais (6º

00064346/2017-

ao9º ano)

02

– Completo.

Destinado a pessoas interessadas em
qualificar-se na profissão de Cabeleireiro.

Montador e
Reparador de
00080Computadores
000166461/2018(Suporte Técnico)
61
(240 horas)

Idade mínima de
16 anos.
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3.2. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
Pessoas com
deficiência ou com
Transtorno do
espectro autista

Cursos de Formação
Inicial e Continuada

Forma de
Acesso

Matutino

Vespertino

Noturno

Matutino

Vespertino

Noturno

Assistente
Administrativo

Ordem de
Matrícula
On-line

48

48

-

12

12

-

Assistente de
Recursos Humanos

Ordem de
Matrícula
On-line

-

-

48

-

-

12

Barbeiro

Ordem de
Matrícula
On-line

20

-

-

5

-

-

Cabeleireiro

Ordem de
Matrícula
On-line

-

20

20

-

5

5

Costureiro Industrial
do Vestuário

Ordem de
Matrícula
On-line

-

-

20

-

-

5

Manicure e Pedicure

Ordem de
Matrícula
On-line

-

20

-

-

5

-

Marceneiro

Ordem de
Matrícula
On-line

-

-

24

-

-

6

Montador de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
(Robótica)

Ordem de
Matrícula
On-line

20

20

-

5

5

-

Operador de
Computador

Ordem de
Matrícula
On-line

40

40

60

10

10

15

Programador Web

Ordem de
Matrícula
On-line

20

20

20

5

5

5

Programador de
Sistemas Iniciante
(lógica)

Ordem de
Matrícula
On-line

20

20

20

5

5

5

Montador e Reparador
de Computadores
(Suporte Técnico)

Ordem de
Matrícula
On-line

16

16

-

4

4

-

Ampla concorrência

3.3. Serão reservadas 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos(as) com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovada por laudo médico no ato da
matrícula.
3.3.1. O(A) candidato(a) deverá apontar, no ato da matrícula, se irá concorrer às vagas
para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.4. As vagas não preenchidas pelos(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos(às) demais candidatos(as), em chamadas subsequentes
de acordo com o cadastro reserva.
3.5. A realização dos cursos está condicionada a matrícula de, no mínimo, 70% do número
de vagas ofertadas por curso/turno.
3.6. Os cursos poderão apresentar a opção de 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. Tais complementações são obrigatórias e o(a) estudante
só será dispensado(a) caso participe do processo de aproveitamento de estudos.
3.7. O(A) estudante deverá frequentar as complementações específicas de seu curso. Caso
já tenha feito curso equivalente, poderá entrar com pedido de aproveitamento de estudos
das disciplinas complementares (ANEXO I), apresentando certificado com carga horária e
conteúdos compatíveis, na Secretaria do CEP-ETC.
4. DA IMPUGNAÇÃO
4.1. Qualquer cidadão(ã) é parte legitima 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 SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Lote 17, Ed. Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis.
5. DAS MATRÍCULAS
5.1. A matrícula do(a) candidato(a) será realizada no período de 08h do dia 21/6/2021 às
22h do dia 24/6/2021, no site www.etcdf.com.br.
5.2. No ato da efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os
seguintes documentos:
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5.2.1. Comprovante de Escolaridade (original e cópia). Se for Declaração de
Escolaridade, somente a original, com data de emissão que não seja superior a 30 dias;
5.2.2. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, ou outro documento com foto que permita
identificação do(a) candidato(a));
5.2.3. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
5.2.4. 2 (duas) fotos 3 x 4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com
o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
5.2.5. Original e cópia simples do comprovante de residência ou declaração de residência
de próprio punho do(a) interessado(a), nos termos da Lei Distrital nº 4.225/2008;
5.2.6. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
5.2.7. Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
5.3. Os(As) candidatos(as), para efetivar sua matrícula, deverão observar os pré-requisitos
como escolaridade e idade mínima exigidas para cada curso, conforme tabela 3.1.
5.4. A não observância aos pré-requisitos no item 3.1 acarretará na eliminação do(a)
candidato(a).
5.5. Para os(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do espectro autista, além
dos documentos descritos nos subitens 5.2.1. a 5.2.7. deverá ser apresentado laudo
médico atualizado original e cópia simples, atestando o tipo e grau de deficiência emitido
nos últimos 12 meses.
5.6. A matrícula deverá ser efetivada pelo(a) candidato(a) ou, se menor de 18 anos de
idade, pelo(a) responsável legal que deverá assinar uma declaração.
5.7. Ao(À) candidato(a) impossibilitado(a) de efetivar sua matrícula pessoalmente será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
Simples do(a) candidato(a), acompanhada do documento de identidade original do(a)
procurador(a).
5.8. O(A) 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 considerada disponível, não cabendo recurso.
5.9. O(A) estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 5.8.
5.10. Ao inscrever-se para os cursos presenciais, o(a) candidato(a) deverá optar por
apenas um curso e um turno: Matutino – 08h às 12h, Vespertino – 14h às 18h ou Noturno
– 19h às 23h.
5.11. O(A) estudante deverá obter, no mínimo, 75% do total de horas letivas nas aulas
presenciais para a aprovação, em cada um dos componentes curriculares.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) 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).
6.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao segundo semestre
letivo de 2021.
6.3. 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.
6.4. Na contagem do 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.
6.5. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da matrícula e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o(a) candidato(a) sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
6.6. As atividades pedagógicas poderão ser realizadas de forma não presencial ou híbrida,
com recursos tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as
orientações e documentos da SEEDF.
6.7. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com os critérios pré-definidos e amplamente divulgados pelo CEP-ETC para a
comunidade.
6.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.
6.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
EDITAL Nº 14, DE 25 DE MAIO DE 2021
Edital de 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, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, § único, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e pelo art. 182 do Regimento Interno desta Secretaria aprovado pelo Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
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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 Ceilândia (CEP-ETC), situado no endereço QNN 14,
Área Especial, Ceilândia, Distrito Federal para o segundo semestre letivo de 2021.
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 de Técnico em Administração, Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática e Curso Técnico de Nível Médio de
Técnico em Logística e NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: Curso Técnico de Nível
Médio de Técnico em Administração integrado à Educação de Jovens e Adultos e Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à Educação de Jovens e
Adultos.
1.2. Doravante, no presente Edital o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia será denominado apenas por CEP-ETC.
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 segundo semestre do ano
letivo de 2021.
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 da seguinte forma: 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: ANDERSON
ARAÚJO DA CUNHA, matrícula 214.479-4, Coordenador do Curso Técnico de Nível
Médio de Técnico em Informática e PEDRO JACKSON G. DA CRUZ FILHO, matrícula
24.994-7, Coordenador do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração,
todos lotados no CEP-ETC.
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(as) candidatos(as).
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 dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum(a) candidato(a), conforme previsto no Decreto
Distrital nº 32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro(a) 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, junto à Comissão
Local do CEP-ETC, 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 84/2009 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e Portaria nº 210/2009 - CEDF,
totalizando 949h40.
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 84/2009 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e Portaria nº 210/2009 - 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 19/2016 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e Portaria nº 46/2016 - SEDF,
totalizando 800 horas.
3.4. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração integrado à Educação
de Jovens e Adultos, está organizado em quatro módulos semestrais, conforme Plano de
Curso aprovado pelo Parecer nº 43/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF), totalizando 2.160 horas.
3.5. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à Educação de
Jovens e Adultos, está organizado em quatro módulos semestrais, conforme Plano de
Curso aprovado pelo Parecer nº 43/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF), totalizando 2.160 horas.
3.6. Serão reservadas 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos(as) com
deficiência ou com transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.6.1. O(A) candidato(a) deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas
para pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.
3.7. As vagas não preenchidas pelos (as) candidatos (as) com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos(às) demais candidatos(as), 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, 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.
3.9. A distribuição das vagas, previstas neste processo seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
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Forma
Cursos

de

Pessoas com deficiência ou transtorno do

Total

espectro autista

Geral

Ampla Concorrência

Acesso

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Sorteio

84

84

84

-

21

21

21

-

315

Sorteio

84

84

84

-

21

21

21

-

315

Sorteio

56

-

56

-

14

-

14

-

140

Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico em
Administração
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico em
Informática
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico em
Logística
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico em
Administração
Sorteio

80

20

100

Sorteio

80

20

100

integrado à
Educação de
Jovens e Adultos a
Distância
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico em
Informática
integrado à
Educação de
Jovens e Adultos a
Distância

Total

224

168

224

Total

-

56

42

56

-

770

970

3.10. Os (As) candidatos (as) serão selecionados(as) por curso e turno, sendo de sua
inteira responsabilidade indicar sua escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas exclusivamente
pela internet, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h de 15/6/2021 até as 23h59 do dia 27/6/2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do(a) candidato(a) implica o conhecimento e a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o(a)
candidato(a) não poderá alegar desconhecimento.
4.4. O(A) candidato(a) poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de
vaga oferecido neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a).
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.
4.9. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração
integrado à Educação de Jovens e Adultos na modalidade a distância, é necessário ter 18
(dezoito) completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter concluído o
Ensino Fundamental e não esteja 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 de Técnico em Informática
integrado à Educação de Jovens e Adultos na modalidade a distância, é necessário ter 18
(dezoito) completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter concluído o
Ensino Fundamental e não esteja cursando o Ensino Médio ou o 3º Segmento da Educação
de Jovens e Adultos.
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 será realizado eletronicamente no dia 29 de junho de 2021, sendo o
resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18 horas, 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.
5.2.1. 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(a) candidato(a) inscrito(a) 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.
5.3. O sorteio para os(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE,
por meio eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos(às) demais candidatos(as), obedecendo à ordem do
sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os(as) candidatos(as)
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O(A) candidato(a) 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 30/6/2021 a partir das 9h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a sua
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão(ã) é parte legitima 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 SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Ed. Phenícia, 8º andar, a qual compete julgar e
responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do(a) candidato(a) contemplado(a) na primeira chamada, dentro do
número de vagas, será realizada de 08h do dia 6/7/2021 às 22h do dia 9/7/2021, no site
www.etcdf.com.br.
7.2. Obedecida a ordem do sorteio, o CEP-ETC poderá realizar a 2ª chamada dos(as)
candidatos(as) contemplados(as) para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.2.1. A matrícula do(a) candidato(a) contemplado(a) na 2ª chamada, será realizada de 08h
do dia 13/7/2021 às 22h do dia 16/7/2021, no site www.etcdf.com.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEP-ETC realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para
inscrição e matrículas.
7.4 A matrícula para as vagas remanescentes para a comunidade será realizada a partir das
08h do dia 19/7/2021, no site www.etcdf.com.br.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes
documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade (original e cópia), com data de emissão que não seja
superior a 30 dias;
7.5.2. Histórico Escolar (original e cópia);
7.5.3. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia), no caso do(a)
estudante que já concluiu o Ensino médio;
7.5.4. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, ou outro documento com foto que permita
identificação do(a) candidato(a));
7.5.5. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.6. 2 (duas) fotos 3 x 4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
7.5.7. Original e cópia simples do comprovante de residência ou declaração de residência
de próprio punho do(a) interessado(a), nos termos da Lei Distrital nº 4.225/2008;
7.5.8. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.9. Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os(as) candidatos(as) com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos subitens 7.5.1. a 7.5.9. deverá ser apresentado laudo médico
atualizado original e cópia simples, atestando o tipo e grau de deficiência emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo(a) candidato(a) ou, se menor de 18 anos de
idade, por seu responsável legal. No caso de matrícula no curso noturno, o responsável
legal deverá assinar uma autorização.
7.8. Ao(À) candidato(a) impossibilitado(a) de efetivar sua matrícula pessoalmente será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
Simples do(a) candidato(a), acompanhada do documento de identidade original do(a)
procurador(a).
7.9. O(A) 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 considerada disponível, não cabendo recurso.
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7.10. O(A) estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para
não incorrer no subitem 7.9.
7.10.1. O(A) estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas
letivas nas aulas presenciais para a aprovação.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) 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 2º semestre letivo de
2021.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
www.etcdf.com.br 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 a obtenção do diploma de Técnico de Nível Médio, o(a) estudante deverá
concluir seus 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 7º do 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(a) candidato(a) sujeito(a) 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 cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma
Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e
documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
EDITAL Nº 15, DE 25 DE MAIO DE 2021
Edital de 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, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, § único, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e pelo art. 182 do Regimento Interno desta Secretaria aprovado pelo 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 no CENTRO
EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO, situado no endereço SHCES Quadra 805, Lote 2,
Área Especial S/Nº - CEP 70.655-850 - Cruzeiro Novo - Distrito Federal, para o segundo
semestre do ano letivo de 2021.
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 Serviços Públicos
integrado à Educação de Jovens e Adultos, eixo tecnológico Gestão e Negócios.
1.2. Doravante, no presente Edital o Centro Educacional 02 Cruzeiro será denominado
apenas por CED 02 CRUZEIRO.
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 segundo semestre do ano
letivo de 2021.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pelo Diretor: WILSON ALVES BADARÓ JÚNIOR, matrícula: 38.5360, composta da seguinte forma: Titulares: Vice-Diretora: DAMIANA APARECIDA
TELLES MOREIRA, matrícula: 203.797-1; Supervisora Pedagógica da EJA:
LUDIMILA DE SOUSA RORIZ, matrícula: 244.558-1; Coordenador Pedagógico de
Integração: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, matrícula: 25.080-5; Secretário Escolar:
JORGE DE AZEVEDO OLIVEIRO FREIRE, matrícula: 29.318-0 e Suplente:
Coordenador Pedagógico do Curso Técnico Integrado a EJA: JOÃO BATISTA DA
SILVA FILHO, matrícula: 38.974-9, todos lotados no CED 02 CRUZEIRO.
2.3. A Comissão Local será presidida pelo Diretor WILSON ALVES BADARÓ
JÚNIOR, matrícula 38.536-0, lotado no CED 02 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

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

PÁGINA 64

Diário Oficial do Distrito Federal

VERA
LILIAN
CARVALHO
COSTA
RAVAGNANI
(ATIVIDADE
ODONTOLÓGICA), DECISÃO nº 432/2019; Processo 00060-00395278/2018-78,
Firma: ZAATAR ARABIAN FOOD EIRELI LTDA, AIP nº 21/2020; Processo 0006000504007/2019-09, Firma: WANDER COIFFEUR ESTETICA E CABELEIREIROS
LTDA - ME, AIP nº 416/2020; Processo 00060-00131367/2019-79, Firma: BISTRÔ
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI ME, AIP nº 462/2020; Processo 0006000022013/2019-34, Firma: CALISTE BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP
(TORETTO), DECISÃO nº 356/2019; Processo 00060-00000633/2019-12, Firma:
LUCAS GODOY MODESTO (SABORITTA), DECISÃO nº 344/2019;Processo 0006000562758/2018-51, Firma: EMANUEL BATISTA DE SOUZA-ME (MAJOVI CAFÉ),
DECISÃO nº 351/2019; Processo 00060-00440036/2018-46, Firma: DROGARIA
FERNANDO ARAÚJO LTDA, DECISÃO nº 425/2019; Processo 0006000024916/2018-79, Firma: PRONTO 10 SERVIÇOS MÉDICOS E SAÚDE - SÃO
SEBASTIÃO LTDA, DECISÃO nº 519/2019; Processo 00060-00118668/2019-15,
Firma: DROGARIA LIMA E OLIVEIRA LTDA- ME, AIP nº 323/2020; Processo
00060-00409000/2018-95, Firma: RESTAURANTE DELÍCIA E SABOR JAMIL
EIRELI-ME (LA VILLA), AIP nº 500/2019; Processo 00060-00409303/2018-16,
Firma: RBA COMÉRCIO DE REFEIÇÃO LTDA - ME, AIP nº 499/2019; Processo
00060-00410969/2018-17, Firma: SUPER VAREJÃO ALVORADA LTDA, AIP nº
82/2020; Processo 00060-00449361/2018-74, Firma: DAIANE ZILS CONSULTÓRIO
DE ACUPUNTURA LTDA, DECISÃO nº 428/2019; Processo 00060-00014361/201857, Firma: CTIS TECNOLOGIA S/A, AIP nº 42/2020; Processo 00060-00302725/201853, Firma: JIREH RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME, AIP nº 39/2020;
Processo 00060-00409412/2018-25, Firma: CVH SUSHI COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI-ME (SUSHI LOKO), DECISÃO nº568/2019; Processo 0006000424789/2018-12, Firma: E. C PANIFICADORA LTDA-ME PANIFICADORA E
CONVENIÊNCIA TRIGO DE OURO, DECISÃO nº 334/2019; Processo 0006000487374/2018-41, Firma: THIAGO MARTINS DANTAS (FAMILY HOOKAH),
DECISÃO nº 348/2019; Processo 00060-00300355/2018-10, Firma: SACOLÃO DA
FARTURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS (FARTURÃO), DECISÃO nº 352/2019;
Processo 00060-00356291/2018-10, Firma: GRASIELE BUENO DA SILVA - ME,
DECISÃO nº 284/2019; Processo 00060-00056625/2019-21, Firma: PANIFICADORA
E CONFEITARIA DJE LTDA -ME, AIP nº 210/2020; Processo 00060-00378276/201814, Firma: DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA (ONOFARMA), DECISAO nº
298/2019; Processo 00060-00078939/2019-84, Firma: JOSÉ LUIZ DE SANTANA
MATOS (BARBEARIA DO ZÉ), DECISAO nº 392/2019; Processo 0006000058600/2019-61, Firma: ERCILIA MARIA NUNES DE LIMA 41843940191
(ERCILIA'S COIFFEUR), AIP nº 889/2020; Processo 00060-00216657/2019-91,
Firma: C&L CLINICA DE OLHOS LTDA - ME (CLINICA DE OLHOS IMAGEM),
AIP nº 10/2021; Processo 00060-00075217/2020-10, Firma: SUSHI TEMAKI-ME
(PATRICK ANDRADE SOARES), AIP nº 297/2021; Processo 00060-00134536/202066, Firma: CSLP INTERIOR COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA (CACAU
SHOW), AIP nº 366/2021; Processo 00060-00220826/2019-98, Firma: CHÁCARA
RURAL EVENTOS E POUSADA LTDA ME, AIP nº 565/2020; Processo 0006000372820/2019-03, Firma: ARMAZÉM BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, AIP nº 759/2020; Processo 00060-00430569/2018-10, Firma: DROGARIA
BRASIL LTDA, AIP nº 114/2020; Processo 00060-00396309/2020-22, Firma:
DROGARIA MR FARMA LTDA (DROGARIA CATARINENSE), AIP nº 545/2021;
O Diretor Vigilância Sanitária, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, vinculada à Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no artigo 30 parágrafo único
e 33 §§ 1º e 2º da Lei nº 6.437/77, NOTIFICA as firmas abaixo relacionadas para, no prazo de
15 dias, por se tratar de Decisão de 1ª instância, contados a partir da publicação deste,
apresentarem Recurso contra a pena de ADVERTÊNCIA, cumulada com a de APREENSÃO
dos produtos e a INTERDIÇÃO/DESINTERDIÇÃO do estabelecimento, já cumpridas, que
lhes foram impostas, apurado em procedimento administrativo, decorrente de autuação por
infração sanitária, como se trata de advertência, os processos serão arquivados:
Processo 00060-00186511/2019-12, Firma: LMO LOPES DROGARIA (PHARMALU), AIP
nº431/2020;
MANOEL SILVA NETO
Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 18, DE 31 DE MAIO DE 2021 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 105, § único, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e pelo Art. 182, do Regimento Interno desta Secretaria – Decreto n° 38.631, de 20
de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público RETIFICAÇÃO do subitem 3.2 do Edital nº 13, de 25 de maio de
2021, publicado no DODF nº 98, de 26 de maio de 2021, página 59, referente ao Processo
Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia,
permanecendo os demais itens e subitens inalterados.
3.2. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
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Formação

Forma de

Inicial e

Acesso

Continuada

Assistente
Administrativo

Pessoas com deficiência ou com

Ampla concorrência

Cursos de

Transtorno do espectro autista

Matutino

Vespertino

Noturno

Matutino

Vespertino

Noturno

48

48

-

12

12

-

-

-

48

-

-

12

20

-

-

5

-

-

-

20

20

-

5

5

-

-

20

-

-

5

-

20

-

-

5

-

-

-

24

-

-

6

20

20

-

5

5

-

40

40

60

10

10

15

20

20

20

5

5

5

20

20

20

5

5

5

16

16

-

4

4

-

Ordem de
Matrícula
On-line

Assistente de

Ordem de

Recursos

Matrícula

Humanos

On-line

Ordem de
Barbeiro

Matrícula
On-line

Ordem de
Cabeleireiro

Matrícula
On-line

Costureiro

Ordem de

Industrial

Matrícula

do Vestuário

On-line

Manicure e
Pedicure

Ordem de
Matrícula
On-line

Ordem de
Marceneiro

Matrícula
On-line

Montador de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
(Robótica)

Operador de
Computador

Ordem de
Matrícula
On-line

Ordem de
Matrícula
On-line

Ordem de
Programador Web

Matrícula
On-line

Programador de

Ordem de

Sistemas

Matrícula

Iniciante (Lógica)

On-line

Montador e
Reparador
de Computadores
(Suporte Técnico)

Ordem de
Matrícula
On-line

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
___________________
(*) Republicado por ter saído com incorreção, publicado no DODF nº 102, de 1º de junho
de 2021, página 129.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 19/2016
Processo: 00080-00036458/2021-41 - Partes: SEEDF X CONFEDERAL VIGILÂNCIA E
TRANSPORTES DE VALORES LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 19/2016, em caráter excepcional, por mais 12 (doze) meses, com base no § 4º
do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou até a assinatura de novo contrato
decorrente do processo licitatório 00080-00169855/2020-18, com base no disposto no art.
57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o que ocorrer primeiro. Unidade
Orçamentária:
18101.
Programas
de
Trabalho:
12.361.6221.2389.0001
e
12.362.6221.2390.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37. Fonte de Recursos: 103. Notas
de Empenho: nº 2021NE02583, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e nº
2021NE02584, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), emitidas em
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