RETIFICAÇÃO DE HORÁRIOS - CONVOCAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO
PARA BLOQUEIO DE CARÊNCIAS - ANO LETIVO DE 2022
Prezados candidatos;

Ficam convocados os(as) candidatos(as) das classificações constantes do quadro abaixo a acessarem o LINK do GOOGLE MEET para
procedimento de bloqueio de carências, no dia e horário indicados.
O candidato deverá acessar única e exclusivamente o link do seu componente e em seu horário marcado não sendo permitida a sua
entrada em nenhum outro link das demais salas;
Como é de conhecimento público para acessar o GOOGLE MEET faz-se necessária uma conta no GOOGLE.
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 não comparecimento do candidato para o bloqueio de carência conforme convocação ensejará o seu reposicionamento para o final da
lista de convocação do Banco de Reservas.
O candidato, que constar nesta convocação e possuir algum impedimento judicial, administrativo ou não atender o Edital nº 27/2021 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 de ampla concorrência, será chamado 1 (um) candidato pessoa com deficiência (PCD), a fim de
atender o percentual de 20% previsto na legislação vigente.

FICAM REORGANIZADOS OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO CONFORME TABELA
ABAIXO
OBS. A Sala 6 de Componentes específicos passa a ser atendida no dia 11/02/2022 –
Os Links Não foram alterados
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA
LISTA DE CONVOCAÇÃO -BLOQUEIO DE CARÊNCIAS
Local para Apresentação: CONFORME LINKS ABAIXO POR HORÁRIOS/SALAS MARCADAS
Endereço: GOOGLE MEET
COMPONENTE
CURRICULAR

TURNO

CLASS.

PCD

LINK GOOGLE MEET

SALA DO MEET

DATA

HORÁRIO
INÍCIO

FIM

9:00

11:00

CONVOCADOS PARA 10/02/2022
ATIVIDADES

DIURNO

126º ao 150º

*

ATIVIDADES

DIURNO

*

*

ATIVIDADES

DIURNO

151º ao 175º

ATIVIDADES

DIURNO

*

*

ATIVIDADES

DIURNO

176º ao 200º

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

201º ao 225º

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

meet.google.com/gij-qpgd-vaa

SALA 06

meet.google.com/nod-pbje-fwi

SALA 07

*

meet.google.com/pft-hkcp-inj

SALA 08

*

meet.google.com/acj-kmif-scq

SALA 09

meet.google.com/jum-wdjg-ooq

SALA 10

*
226º ao 250º

10/02/2022
10/02/2022

11:15 13:15

10/02/2022

14:30 16:30

10/02/2022

16:30 18:00

10/02/2022

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

ATIVIDADES

DIURNO

18:30 20:00

*
251º ao 275º

*
*

276º ao 300º

*
*

301º ao 325º

*
*

meet.google.com/hox-rahe-pkd

SALA 11

meet.google.com/kcv-irya-ujp

SALA 12

meet.google.com/ksg-exgw-xwh

SALA 13

11/02/2022
11/02/2022
11/02/2022

09:00 11:00
11:00 13:00
15:00 17:00

COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA
LISTA DE CONVOCAÇÃO - BLOQUEIO DE CARÊNCIAS
Local para Apresentação: CONFORME LINKS ABAIXO POR HORÁRIOS/SALAS MARCADAS
Endereço: GOOGLE MEET
COMPONENTE
CURRICULAR

TURNO

CLASS.

QUÍMICA

NOTURNO 1º ao 5º

QUÍMICA
BIOLOGIA
BIOLOGIA

DIURNO 1º ao 9º
NOTURNO 1º ao 6º
DIURNO 1º ao 8º

FILOSOFIA

NOTURNO 1º ao 2º

FILOSOFIA

DIURNO

1º ao 8º

PCD

LINK GOOGLE MEET

SALA DO MEET DATA

HORÁRIO

meet.google.com/taa-camw-zam

ESPECÍFICA 07

10/fev

09:00 11:00

meet.google.com/jgi-wymn-fjx

ESPECÍFICA 08

10/fev

11:10 12:30

ESPANHOL
FRANCÊS

DIURNO
DIURNO

INGLÊS

DIURNO

INGLÊS
NOTURNO
ARTES MÚSICA
DIURNO
ARTES/CÊNICAS
DIURNO
ARTES PLÁSTICAS / VISUAIS DIURNO
EDUCAÇÃO FÍSICA
NOTURNO
EDUCAÇÃO FÍSICA
DIURNO
EDUCAÇÃO FÍSICA

DIURNO

LETRAS LIBRAS
LETRAS LIBRAS
DIREITO

DIURNO
DIURNO
DIURNO

ARTES

DIURNO

ARTES
INFORMÁTICA
ENFERMAGEM

DIURNO
DIURNO
NOTURNO

LÍNGUA PORTUGUESA

NOTURNO

LÍNGUA PORTUGUESA

DIURNO

LÍNGUA PORTUGUESA

DIURNO

1º ao 9º
1º
1º ao
20º
1º ao 4º
1º
1º ao 3º
1º ao 7º
1º ao 3º
1º ao 3º
1º ao
35º
1º ao 7º
1º
1º
1ºao
15º
1º
1º ao 2º
1º ao 7º
1º ao
10º
1º
1º ao
45º

SIM

meet.google.com/tyf-hits-svk

ESPECÍFICA 09

10/fev

14:30 16:00

meet.google.com/dgo-aohu-oxy

ESPECÍFICA 10

10/fev

16:15 18:30

meet.google.com/yct-cyay-abg

ESPECÍFICA 11

11/fev

10:00 12:00

meet.google.com/nnd-rdse-gus

ESPECÍFICA 06

11/fev

14:00 16:00

SIM
-

SIM

SIM

AVISOS
1. – Somente terá acesso à sala do GOOGLE MEET o(a) candidato(a) em seu horário de atendimento
2. - Não será permitida em hipótese a permanência de candidatos em salas fora de seus horários;
3. - Ao acessar a sala de bloqueio no GOOGLE MEET, o candidato deverá apresentar documento de identidade quando solicitado pelo moderador
da reunião;
4. Quando solicitado o candidato deverá manter sua câmera ligada, seja na comprovação de identificação, seja no bloqueio efetivo da carência;
5. – Não será permitido no decorrer do bloqueio a comunicação que atrapalhe o bom andamento do atendimento na sala virtual;
6. – O Candidato é responsável por acompanhar as convocações,
7. – Não nos responsabilizaremos por problemas tecnológicos que porventura venham a ocorrer caso o candidato não acesse a Sala Virtual em
seu horário de Bloqueio;
8. – Caso o candidato se recuse em abrir a câmera e/ou apresentar seu documento quando solicitado, será registrado em ata e o candidato será
retirado da sala virtual;
9. – Após o bloqueio da carência, não será permitida a permanência do candidato na sala virtual exceto os 3 últimos candidatos do horário que
deverão permanecer como testemunhas dos últimos bloqueios daquele horário;
10. Será disponibilizada no ato do procedimento de bloqueio, as carências em tela compartilhada para visualização dos (as) candidatos (as)
11. – Somente serão ofertadas inicialmente as carências que forem informadas com data base até o dia 08/02/2021, quaisquer outras carências que
venham a surgir serão supridas em momento posterior em convocação automática no sistema Khronos obedecendo a ordem de Classificação
12. - Os candidatos que não entregaram os documentos nos prazos estipulados na convocação realizada no site da SEE ou que não sanarem as
pendências apontadas dos documentos entregues até o momento do bloqueio, serão reposicionados para o final da fila
13. O não comparecimento do candidato na data e horários designados na lista de convocação ensejará seu reposicionamento para o final do Banco
de Reservas, sendo caracterizado como recusa conforme artigo 28 da portaria 72/2021;
14. O Candidato que bloquear carência e não possuir conta no BRB, deverá informar no início de seu atendimento para que possamos encaminhar
para o e-mail cadastrado o memorando para abertura de conta;
15. Foi estimado por nossa equipe um prazo médio de 2 minutos para bloqueio, devido ao prazo deverá haver brevidade na escolha;
16. Qualquer ato que seja considerado ofensivo ou desrespeitoso para a equipe e/ou demais participantes ensejará o bloqueio no (a) candidato(a)
da sala virtual.

Embora nossa programação tenha sido pensada para dar a todos o maior conforto, agilidade e pontualidade, eventuais atrasos podem acontecer
devido a fatores alheios à nossa vontade. Estamos trabalhando para que todos os procedimentos sejam realizados em um mesmo ambiente.
A CRE Brazlândia e a UNIGEP têm o prazer em recebê-los e deseja a todos um excelente ano letivo

