GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ ÃO
Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia
Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Brazlândia

CONVOCAÇÃO GERAL
BANCA DE APTIDÃO INGLÊS E FRANCÊS CIL DE
BRAZLÂNDIA
Prezados candidatos;
Convocamos os candidatos, de todos os bancos de aprovados no concurso para professores
substitutos dos componentes curriculares Inglês e Francês , PARA BANCA DE APTIDÃO dos
componentes curriculares, constantes do quadro abaixo e que não tenham bloqueado carência para o
ano letivo de 2022.
Informamos que montaremos um banco de reserva para estes candidatos com possível bloqueio
de carências, conforme disponibilidade.
A convocação abaixo espelha uma previsão de carências a serem supridas, de modo que,
havendo eventual encerramento de carências, o bloqueio somente ocorrerá até o número de carências
disponíveis.
O candidato, que não bloquear carência, na data da convocação devido à inexistência de carência,
deverá aguardar nova convocação, permanecendo com sua classificação inicial, vez que o candidato
aprovado integrante do Banco de Reservas possui apenas expectativa de direito sobre o exercício da
docência.
O candidato, que possuir algum impedimento judicial, administrativo ou não atender o EDITAL Nº
27, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, suas alterações e a legislação vigente, não estará habilitado para
ser contratado.
A oferta das carências aos professores substitutos deverá obedecer a ordem de classificação final
do Processo Seletivo Simplificado, destacando que a cada 4 (quatro) convocações na ampla
concorrência, será chamado 1 (um) candidato pessoa com deficiência (PCD), a fim de atender o
percentual de 20% previsto na legislação vigente.
Os Candidatos deverão comparecer PRESENCIALMENTE na data e horários informados abaixo
Coordenação Regional de Ensino de BRAZLÂNDIA – DF
Endereço para apresentação:

Ae 07 Lt S/N, St. Tradicional - Brazlândia, DF, 72701-970
LINK GOOGLE MAPS:
https://goo.gl/maps/sMz2C8GWQqJe5L7m8
Componente
Curricular

Turno

DIPLOMA/HABILITAÇ
ÃO

Classificação

Data

Horário

LEM/INGLÊS

DIURNO

INGLÊS

TODOS

22/02/2022

08:00 às 12:00
14:00 às 17:00

LEM/FRANCÊS

DIURNO

FRANCÊS

TODOS

22/02/2022

08:00 às 12:00
14:00 às 17:00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ ÃO
Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia
Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Brazlândia
Para contratação, serão respeitados os bancos de aprovados por proximidade com a CRE
BRAZLÂNDIA, classificação na CRE de origem, obrigatoriamente a aptidão para atuação em CIL e
interesse do candidato em atuar no CIL de Brazlândia.
Caso haja a necessidade de suprimento de carências, os candidatos aptos a atuarem no CIL que
participarem desta convocação, serão contactados por meio do telefone cadastrado no sistema Kronos
e/ou no telefone disponibilizado à equipe gestora no momento da entrevista de aptidão, sendo preferencial
o contato com o número de telefone disponibilizado no Kronos.
Em caso de bloqueio de carência, o candidato deverá comparecer à CRE BRAZLÂNDIA munido
de TODOS os documentos e formulários constantes no site da Secretaria de Educação no espaço
destinado ao contrato temporário 2022 (inclusive com as cópias documentais autenticadas de acordo com
as orientações e o Exame médico solicitado e comprovante de atuação em CIL se for o caso) até quintafeira 24/02/2022 as 17:00 hs.
A Aptidão será comprovada no momento da Contratação no sistema Kronos ou por meio da
apresentação de declaração de atuação nos moldes descritos na circular 19 disponível no site da
Secretaria de Educação https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/

