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Recebi TODOS os documentos necessários referente à 

inscrição da CHAPA                                               . 

DATA:     _/    /   
 
 

Assinatura/matrícula/carimbo 



 

 
 

Governo do Distrito Federal 
 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
 

Comissão Eleitoral Central 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETOR 
 

CRE: 
UNIDADE ESCOLAR: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CPF: RG: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

SEGMENTO: 
(   ) CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 
(   )CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 

PARA USO DA UNIDADE ESCOLAR 
DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
(   ) comprovante de estar atuando ou já ter atuado, como efetivo exercício, na Unidade 
Escolar a que concorrerá; 
(  ) comprovante de estar em exercício em alguma Unidade Escolar na CRE em que 
concorrerá;  
(   ) comprovante de ter experiência no sistema de educação pública do Distrito Federal, 
como servidor efetivo há, no mínimo, três anos; 
(   ) comprovante de, no caso de especialista em educação ter, no mínimo, três anos de 
exercício em Unidade Escolar na condição de servidor efetivo; 
(   ) comprovante de, no caso de professor, ter no mínimo, três anos de regência classe, 
como efetivo do magistério público do Distrito Federal; 
(  ) comprovante de, no caso de profissional da carreira Assistência à Educação, ter, no 
mínimo, três anos de exercício em unidade escolar na condição de servidor efetivo; 
(  ) comprovante de escolaridade exigida, tanto para a Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal como para a Carreira Assistência à Educação é diploma de curso superior 
ou formação tecnológica em áreas afins; 
(   ) Plano de Trabalho da Chapa contendo os elementos exigidos nos marcos normativos; 
(   ) comprovante de atender aos requisitos do Decreto 33.564 de 9 de março de 2012; 
apresentando certidão negativa: 

(   ) da justiça federal, civil e criminal;  
(   ) da Justiça Estadual ou Distrital, Cível e criminal;  
(   ) da Justiça Eleitoral;  
(   )da Justiça Militar Estadual ou Distrital ; (   )não se aplica; 
(   ) expedida pelo Banco Central do Brasil.  

DATA:     _/  /   
 
 

Assinatura/matrícula/carimbo 

 



 
 

Governo do Distrito Federal 
 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
 

Comissão Eleitoral Central 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VICE-DIRETOR 
 

CRE: 
UNIDADE ESCOLAR: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CPF: RG: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

SEGMENTO: 
(   ) CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 
(   )CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 

PARA USO DA UNIDADE ESCOLAR 
DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
(   ) comprovante de estar atuando ou já ter atuado, como efetivo exercício, na Unidade 
Escolar a que concorrerá; 
(  ) comprovante de estar em exercício em alguma Unidade Escolar na CRE em que 
concorrerá;  
(   ) comprovante de ter experiência no sistema de educação pública do Distrito Federal, 
como servidor efetivo há, no mínimo, três anos; 
(   ) comprovante de, no caso de especialista em educação ter, no mínimo, três anos de 
exercício em Unidade Escolar na condição de servidor efetivo; 
(   ) comprovante de, no caso de profissional da carreira Assistência à Educação, ter, no 
mínimo, três anos de exercício em unidade escolar na condição de servidor efetivo; 
(   ) comprovante de, no caso de professor ter no mínimo, três anos de regência classe, 
como efetivo do magistério público do Distrito Federal; 
(  ) comprovante de escolaridade exigida, tanto para a Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal como para a Carreira Assistência à Educação é diploma de curso superior 
ou formação tecnológica em áreas afins; 
(    ) comprovante de atender aos requisitos do Decreto 33.564 de 9 de março de 2012; 
apresentando certidão negativa: 

(   ) da justiça federal, civil e criminal;  
(   ) da Justiça Estadual ou Distrital, Cível e criminal;  
(   ) da Justiça Eleitoral;  
(   )da Justiça Militar Estadual ou Distrital;  
(   ) expedida pelo Banco Central do Brasil.  

DATA:     _/  /   
 
 

Assinatura/matrícula/carimbo 

 


