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período; b) Alterar o Plano de Aplicação, conforme consta nos autos; c) Suplementar recursos para 
atender a despesa no valor total de R$ 590.371,20 (quinhentos e noventa mil, trezentos e setenta 
e um reais e vinte centavos), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 
08.243.6211.4185.0003, Natureza da Despesa: 33.50.41, Unidade Orçamentária: 17.902, sendo 
na Fonte 100, o valor de R$ 321.087,00 (trezentos e vinte um mil e oitenta e sete reais), na Fonte: 
358 o valor de R$ 72.493,80 (setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta 
centavos), para o período de 30/06/2013 a 31/12/2013. Em relação ao período de 01/01/2014 
a 31/03/2014, constará o valor de R$ 196.790,40 (cento e noventa e seis mil, setecentos e no-
venta reais e quarenta centavos) na Proposta Orçamentária de 2014, d) Adequar nomenclatura 
do serviço conveniado, nos termos da tipificação nacional, Resolução CNAS nº 109/2009, para 
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos na modalidade de Abrigo Institucional; e) Prever a possibilidade da SEDEST exigir Plano 
de Providências do Convenente, objetivando o reordenamento dos serviços; VIGÊNCIA: entra 
em vigência no dia 30 de junho de 2013; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as 
demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; 
SIGNATÁRIOS: P/DF, CARLOS DANIEL DELL SANTO SEIDEL, Secretário de Estado, desta 
Pasta e pela Convenente, MARIA EUNICE HOFHEINZ GIACOMONI, Presidente. 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013.
PROCESSO: 380.001.352/2012. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETA-
RIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA/
SEDEST e a empresa CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO: prestação de 
serviços de monitoramento e rastreamento de notícias publicadas pela mídia local e nacional 
para a prestação de serviço de Clipping Eletrônico, compreendendo a seleção, a compilação de 
banco de dados, avaliação e remessa à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trans-
ferência de Renda – SEDEST. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor total 
fixado para o presente contrato é de R$ 129.960,00 (cento e vinte nove mil reais novecentos e 
sessenta reais). DA FONTE DE RECURSOS: A) I – Unidade Orçamentária: 17.101 - SEDEST; 
II – Programa de Trabalho: 08.122.600.985170032 – Manutenção de Serviços Administrativos 
Gerais – SEDEST- Distrito Federal; III – Natureza da Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R$ 75.810,00 (setenta 
e cinco mil oitocentos e dez reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00411 emitida em 
11/06/2013, sob o evento 400091, na modalidade Global. DOS PRAZOS, VIGÊNCIA: O prazo 
de vigência do presente ajuste é de 12(doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
contrato. DO FORO: Elegem as partes o Foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas 
porventura oriundas do presente contrato, se esgotadas as vias amigáveis. DA ASSINATURA: 
04.07.2013. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, DANIEL DELL SANTO SEIDEL, Secretário 
de Estado e pela Contratada, LUIZ FERREIRA DE LIMA, Sócio Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 93/2013.
Processo: 080.004.730/2013; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 04/2011-SRP/
SEDF; Partes: SEDF x BARBOSA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS LTDA; Objeto: aquisição de legumes e frutas para atendimento da alimentação 
escolar no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Ensino Médio e Educação de Jovens 
e Adultos da rede Pública de Ensino do DF; Unidade Orçamentária: 18101 / Programas 
de Trabalho: 12.361.6221.2964.0001, 12.362.6221.2964.0004, 12.365.6221.2964.9316, 
12.365.6221.2964.9317, 12.366.6221.2964.9314 e 12.367.6221.2964.9319 / Natureza da Despesa: 
3.3.90.30 / Fontes de Recurso: 140 e 340; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Notas de 
Empenho nº 2013NE01678-SEDF, Valor: R$ 1.739.775,66 (hum milhão setecentos e trinta e 
nove mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), nº 2013NE01679-SEDF, 
Valor: R$ 191.294,98 (cento e noventa e um mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e 
oito centavos), nº 2013NE01686-SEDF, Valor: R$ 32.309,91 (trinta e dois mil trezentos e nove 
reais e noventa e um centavos), nº 2013NE01694-SEDF, Valor: R$ 133.081,53 (cento e trinta 
e três mil oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), nº 2013NE01695-SEDF, Valor: R$ 
33.570,59 (trinta e três mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), todas na 
Data: 22/05/2013, e nº 2013NE01728-SEDF, Valor: R$ 168.713,60 (cento e sessenta e oito mil 
setecentos e treze reais e sessenta centavos), na Data: 24/05/2013. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura; Assinatura: 15/07/2013; Assinantes: P/SEDF: Denílson Bento 
da Costa - P/ BARBOSA E OLIVEIRA: Ilton Barbosa de Oliveira Filho. Valor total do Contrato: 
R$ 2.298.746,27 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e seis reais 
e vinte e sete centavos).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 95/2013.
Processo: 080.005.049/2013; Edital Pregão Eletrônico nº 04/2013-SEDF; Partes: SEDF x 
SUPRIR COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA; Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento da infraestrutura de equipamentos e serviços necessários para a realização dos 
Jogos Escolares do Distrito Federal, edição 2013; Unidade Orçamentária: 18101/ Programa de 
Trabalho: 12.361.6221.2160.0001 / Natureza da Despesa: 3.3.90.39 / Fonte de Recurso: 103; 
Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 2013NE01940 - SEDF, Data: 
06/06/2013, Valor: R$ 29.440,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais); Vigência: 08 
(oito) meses dias a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 07/06/2013; Assinantes: P/SEDF: 
Denílson Bento da Costa - P/APPLICARE: Marcel Porto e Castro. Valor total do Contrato: R$ 
29.440,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 96/2013.
Processo: 080.005.043/2013; Edital Pregão Eletrônico nº 04/2013-SEDF; Partes: SEDF x 
SUPRIR COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA; Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento da infraestrutura de equipamentos e serviços necessários para a realização dos 
Jogos Escolares do Distrito Federal, edição 2013; Unidade Orçamentária: 18101/ Programa de 
Trabalho: 12.363.6221.2391.0001 / Natureza da Despesa: 3.3.90.39 / Fonte de Recurso: 103; 
Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 2013NE01963 - SEDF, Data: 
07/06/2013, Valor: R$ 381.806,65 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e seis reais e sessenta 
e cinco centavos); Vigência: 08 (oito) meses dias a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 
07/06/2013; Assinantes: P/SEDF:Denílson Bento da Costa - P/ SUPRIR: Marcelo Souza Fer-
nandes. Valor total do Contrato: R$ 671.608,60 (seiscentos e setenta e um mil seiscentos e oito 
reais e sessenta centavos).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 97/2013.
Processo: 080.006.099/2012; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 606/2012; Partes: 
SEDF x SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP; Objeto: aquisição de material de 
consumo conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitações; Unidade 
Orçamentária: 18101 / Programas de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036 / Natureza da Despesa: 
3.3.90.30 / Fonte de Recurso: 100; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho 
nº 2013NE01951-SEDF, Valor: R$ 8.699,50 (oito mil seiscentos e noventa e nove reais e cin-
quenta centavos), Data: 23/04/2013. Vigência: 75 (setenta e cinco) dias a contar da data de sua 
assinatura; Assinatura: 18/07/2013; Assinantes: P/SEDF: Denílson Bento da Costa - P/ SETH 
COMERCIAL: Raimundo Nonato de Aguiar (Procuração). Valor total do Contrato: R$ 8.699,50 
(oito mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 98/2013.
Processo: 080.006.099/2012; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 606/2012; Partes: 
SEDF x AAZ COMERCIAL LTDA EPP; Objeto: aquisição de material de consumo conforme 
especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitações; Unidade Orçamentária: 18101 
/ Programas de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036 / Natureza da Despesa: 3.3.90.30 / Fonte de 
Recurso: 100; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 2013NE01953-
-SEDF, Valor: R$ 15.830,00 (quinze mil, oitocentos e trinta reais), Data: 23/04/2013. Vigência: 
75 (setenta e cinco) dias a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 18/07/2013; Assinantes: 
P/SEDF: Denílson Bento da Costa - P/ AAZ COMERCIAL: Leonardo Lima de Almeida. Valor 
total do Contrato: R$ 15.830,00 (quinze mil oitocentos e trinta reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 99/2013.
Processo: 080.006.099/2012; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 606/2012; Partes: SEDF 
x RBA COMÉRCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME; Objeto: 
aquisição de material de consumo conforme especificações e condições estabelecidas no Edital 
de Licitações; Unidade Orçamentária: 18101 / Programas de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036 
/ Natureza da Despesa: 3.3.90.30 / Fonte de Recurso: 100; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 
00001, Nota de Empenho nº 2013NE01950-SEDF, Valor: R$ 10.340,00 (dez mil trezentos e 
quarenta reais), Data: 23/04/2013. Vigência: 75 (setenta e cinco) dias a contar da data de sua 
assinatura; Assinatura: 18/07/2013; Assinantes: P/SEDF: Denílson Bento da Costa - P/ RBA 
COMÉRCIO: Tiago Silva Carvalho. Valor total do Contrato: R$ 10.340,00 (dez mil trezentos 
e quarenta reais).

EDITAL Nº 08, DE 23 DE JULHO DE 2013.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, substituta, 
TORNA PÚBLICA a realização do Procedimento de Remanejamento Externo e Interno para os 
servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, nos termos da Portaria 
nº 191, de 23 de julho de 2013. 
1 – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – Poderá concorrer ao Procedimento de Remanejamento Externo: 
a) o servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, desde que esteja atuando no 
âmbito da SEDF;
b) o servidor investido em cargo comissionado ou função gratificada, desde que esteja atuando 
no âmbito da SEDF e devendo obrigatoriamente assumir a carência bloqueada; 
c) o servidor que exerce atividades técnicas, pedagógicas ou administrativas, nas sedes da SEDF, 
CRE e UE devendo, obrigatoriamente, assumir a carência bloqueada; 
d) o servidor que atua em entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas com a 
SEDF, devendo obrigatoriamente assumir a carência bloqueada.
1.2 – Poderá concorrer ao Procedimento de Remanejamento Interno: 
a) o servidor que estiver em exercício na CRE em que possui lotação; 
b) o servidor que estiver em exercício em unidades vinculadas à CRE em que possui lotação, 
exercendo atividades técnicas, pedagógicas ou administrativas devendo obrigatoriamente assumir 
a carência bloqueada.
c) o servidor que estiver em exercício na CRE em que possui lotação, exercendo cargo comis-
sionado ou função gratificada e devendo assumir obrigatoriamente a carência bloqueada. 
1.3 – O servidor que acumula licitamente dois cargos de Magistério Público, por possuir dois 
vínculos com o sistema público de ensino do Distrito Federal, poderá inscrever-se em um ou 
ambos os cargos, mediante inscrição para cada matrícula, conforme interesse em candidatar-se 
ao rema nejamento externo e ao remanejamento interno. 
1.4 – As UE ofertantes da Educação Profissional mencionadas neste Edital são: Centro de Edu-
cação Profissional de Ceilândia, Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília, 
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Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília, Centro de Educação Profissional 
de Saúde de Planaltina e Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama. 
2 – DOS COMPONENTES CURRICULARES DE OPÇÃO
2.1 – O professor, de acordo com sua área de concurso ou habilitação, poderá optar por concorrer 
em até dois componentes curriculares cadastrados/habilitados no Sistema Único de Gestão de 
Recursos Humanos – SIGRH, no Ensino Regular, quais sejam: 
a) para atuar nas UE da rede pública: Arte; Atividades; Bio logia; Ciências Naturais; Educação 
Física; Filosofia; Física; Geografia; História; LEM/Francês; LEM/Inglês; LEM/Espanhol; Língua 
Portuguesa; Matemática; Química; Sociologia.
2.2 – O professor, de acordo com sua área de concurso ou habilitação, poderá optar por concorrer 
em até dois componentes curriculares cadastrados/habilitados no Sistema Único de Gestão de 
Recursos Humanos – SIGRH, na Educação Profissional, quais sejam: 
a) para atuar especificamente nos Centros de Educação Profissional e no Centro de Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional do Gama da rede pública: Administração; Arquitetura; Artes; 
Biologia; Biomedicina; Desenho Técnico; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica; 
Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; 
Fonoaudiologia; Geografia; História; Informática; LEM/Espanhol; LEM/Inglês; Língua Portu-
guesa/Português Técnico; Matemática; Música; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; 
Sociologia; Telecomunicações.
2.3 – O professor que for habilitado em Orientação Educacional, não poderá concorrer para as 
carências de Pedagogo-Orientador Educacional.
2.4 – O professor, de acordo com sua área de concurso ou habilitação, poderá optar por concor-
rer nos seguintes componentes curriculares para os Centros Interescolares de Línguas: LEM/ 
Espanhol, LEM/Francês e LEM/Inglês. 
2.4.1 – Para ser considerado apto, o professor interessado em concorrer a carências dos Centros 
Interescolares de Línguas deverá submeter-se à entrevista, obtendo declaração de aptidão com 
data atual, conforme os critérios a seguir: 
2.4.1.1. – Desempenho Oral: 
a) fluência/ clareza de expressão/ objetividade; 
b) pronúncia; 
c) compreensão; 
d) acuidade gramatical; 
e) uso adequado de vocabulário. 
2.4.1.2. – Desempenho Escrito: 
a) abordagem do tema escolhido; 
b) acuidade gramatical; 
c) uso adequado do vocabulário/ linguagem formal; 
d) estrutura textual; 
e) objetividade e coesão. 
2.4.1.3. – Metodologia de Ensino de LEM: 
a) ensino/ aquisição das seguintes habilidades: compreensão escrita e oral, expressão escrita e oral; 
b) elaboração do plano de aula em língua estrangeira moderna; 
c) conhecimento de técnicas utilizadas na abordagem comunicativa; 
d) promoção de ambiente favorável à aprendizagem; 
e) modos e critérios de avaliação. 
2.4.1.4. – Apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida no 
componente curricular pre tendido, com duração de 10 (dez) minutos, onde serão observados os 
conhecimentos que subsidiem a implantação do currículo da SEDF, além dos conhecimentos 
didáticos e pedagógicos do candidato. 
2.4.1.5. – O professor interessado deverá ter conhecimento e identificação com a proposta de 
trabalho, Projeto Político Pedagógico e o funcionamento da UE, bem como dis ponibilidade de 
horário em relação à carga horária. 
2.4.2 – O professor que já atua em algum Centro Interescolar de Línguas e desejar participar dos 
Procedimentos de Remanejamento Externo e Interno, deverá apresentar-se no Centro Interescolar 
de Línguas onde atua, solicitar declaração de atuação com data atual e entregá-la a GRGP da sua 
CRE de exercício atual, impreterivelmente, até o término do período de inscrição. 
2.5 - O servidor, de acordo com sua área de concurso ou habilitação, pode optar por concorrer 
aos seguintes componentes curriculares da Educação Especial: Atividades - Transtorno Global do 
Desenvolvimento; Atividades - Deficiência Auditiva; Atividades - Deficiência Auditiva/Língua 
de Sinais; Atividades - Deficiência Física; Atividades - De ficiência Intelectual/Mental; Ativi-
dades - Deficiência Múltipla; Atividades - Deficiência Visual; Atividades - Educação Precoce; 
Educação Física - Ensino Especial. 
2.5.1 – Serão ofertadas carências para a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - Pe-
dagogo, Sala de Recursos, Sala de Apoio à Aprendizagem e Itinerância/Educação Inclusiva em 
funcionamento nas UE da rede pública de ensino do Distrito Federal, observado o estabelecido 
nos itens 7.6; 7.7 e 7.8 deste Edital. 
2.5.2 – Para ser considerado apto, o professor interessado em concorrer às carências dos com-
ponentes curriculares da Educação Especial, da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
- Pedagogo, da Sala de Recursos, da Sala de Apoio à Aprendizagem e da Itinerância/Educação 
Inclusiva, deverá submeter-se à entrevista de caráter eliminatório, específica para o procedimento 
de remanejamento. 
2.5.2.1 – Para a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem-Pedagogo, o professor deverá 
apresentar no ato da entrevista, original e cópia do certificado de conclusão do curso de Pedagogia, 
currículo, certificados de cursos na área pretendida e conhecimento do documento Orientação 
Pedagógica da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem. 
2.5.2.2 – Não haverá entrevistas para o ingresso de novos professores com habilitação em Psi-

cologia para atuar na Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. Aqueles que já atuam no 
referido atendimento poderão participar dos procedimentos conforme discriminados nos itens 
2.6 deste Edital. 
2.5.2.3 – A emissão de declaração de aptidão específica para a Educação Especial, Sala de Re-
cursos e Itinerância/Educação Inclusiva ocorrerá quando o somatório dos pontos atingidos pelo 
professor for igual ou superior a 60% da pontuação máxima, considerando os seguintes aspectos: 
a) curso presencial na área pleiteada com carga horária mínima de: Deficiência Intelectual/Mental 
- 80 horas, Deficiência Física - 80 horas, Deficiência Múltipla - 80 horas, Transtorno Global do 
Desenvolvimento - 80 horas, Deficiência Auditiva - 120 horas, Deficiência Visual - 120 horas, 
Surdocegueira - 60 horas, Educação Precoce - 80 horas, Educação Física/Ensino Especial - 80 
horas, Altas Habilidades - 60 horas; Sala de Recursos - curso específico de Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE) de 100 horas. 
b) experiência na área pleiteada devidamente atestada por meio de declaração expedida pela 
equipe gestora da UE onde atuou ou atua, especificando período de atuação e área(s) atendida(s); 
c) conhecimento, habilidade e competência pedagógica para realizar atendimento ao aluno com 
deficiência na área pleiteada, identificada por meio de atividade prática, a partir de situações 
reais que envolvam os aspectos biopsicossociais; 
d) para atuar com deficiência auditiva, além do curso, o professor deve apresentar domínio em 
LIBRAS; 
e) para atuar com deficiência visual, o professor deve dominar o Sistema Braille e o Sorobã; 
f) certificado ou comprovante de participação em projetos, pesquisas, grupos de estudo ou de 
trabalho em educação na área pleiteada. 
2.6 – O professor que se encontrar atuando na Educação Especial, na Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem, na Sala de Recursos, na Sala de Apoio à Aprendizagem e na Itinerân-
cia/Educação Inclusiva, e desejar concorrer aos Procedimentos de Remane jamento Externo ou 
Interno, deverá entregar a GRGP da CRE de exercício, apenas declaração de atuação, com data 
atual, emitida pela equipe gestora da UE, que especifique o componente curricular, necessidade 
educacional especial de atuação e, no caso de Sala de Recursos, o tipo de atendimento (se ge-
neralista ,específica de DA, específica de DV ou específica de AH). 
2.6.1 – No caso dos componentes curriculares da Educação Especial e Sala de Recursos, estes 
deverão ser obriga toriamente os componentes/atendimentos para o qual estará concorrendo. 
2.6.2 – No caso da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, deverá constar se o professor 
atua como Pedagogo, sendo esta a opção que deverá escolher no ato da inscrição. 
2.6.3 – No caso da Itinerância/Educação Inclusiva, o professor deverá optar pelo componente 
curricular Itinerância/Educação Inclusiva/Altas Habilidades, Itinerância/Educação Inclusiva/
Deficiência Visual ou Itinerância/Educação Inclusiva/ Deficiência Auditiva que estará disponível 
no ato da inscrição. 
2.6.4 – O professor que desejar concorrer à modalidade diferente da qual está atuando, submeter 
-se-á, obrigatoriamente, à entrevista prévia nos termos do item 2.5.2. 
2.7 – O professor que desejar concorrer às vagas referentes à Educação Profissional deverá 
submeter-se ao que se segue: 
2.7.1 Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília: 
a) submeter-se-á à entrevista junto à comissão avaliadora composta por professores da quela 
unidade, quando será observada participação em cursos na referida área de atuação e experiência 
profissional; 
b) deverá apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida na 
disciplina pretendida, com duração de 10 (dez) minutos, quando serão observados os conheci-
mentos que subsidiem a implantação do currículo da SEDF além dos conhecimentos didáticos 
pedagógicos do candidato;
c) deverá executar, no instrumento pretendido, uma leitura à primeira vista, uma peça de livre 
escolha e uma aula prática com duração de 10 (dez) minutos, apresentando plano de aula. 
2.7.1.1 – O professor considerado apto será classificado em uma determinada área/componente 
curricular, qual seja Música. 
2.7.2 – Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília: 
a) submeter-se-á à entrevista junto à comissão avaliadora composta por professores daquela 
unidade, quando será observada participação em cursos na referida área de atuação e experiência 
profissional; 
b) deverá apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida no 
componente curricular preten dido, com duração de 10 (dez) minutos, quando serão observados 
os conhecimentos que subsidiem a implantação do currículo da SEDF e os conhecimentos di-
dáticos pedagógicos do candidato; 
c) o professor interessado deverá ter conhecimento e identificação com a proposta de trabalho, 
Projeto Político Pedagógico e o funcionamento da UE, bem como disponibilidade de horário 
em relação à carga horária. 
2.7.2.1 – O professor considerado apto será classificado em uma determinada área/componente 
curricular. 
2.7.3 – Centro de Educação Profissional de Ceilândia: 
a) submeter-se-á à entrevista junto à comissão avaliadora composta por professores da quela 
unidade, quando será observada participação em cursos na referida área de atuação e experiência 
profissional;
b) deverá apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida no 
componente curricular preten dido, com duração de 10 (dez) minutos, quando serão observados 
os conhecimentos que subsidiem a implantação do currículo da SEDF e os conhecimentos di-
dáticos pedagógicos do candidato;
c) o professor interessado deverá ter conhecimento e identificação com a proposta de trabalho, 
Projeto Político Pedagógico e o funcionamento da UE, bem como disponibilidade de horário 
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em relação à carga horária. 
2.7.3.1 – O professor considerado apto será classificado em uma determinada área/componente 
curricular. 
2.7.4 - Centro de Educação Profissional de Saúde de Planaltina: 
a) submeter-se-á à entrevista junto à comissão avaliadora composta por professores da quela 
unidade, quando será observada participação em cursos na referida área de atuação e experiência 
profissional;
b) deverá apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida no 
componente curricular preten dido no componente curricular preten dido, com duração de 10 (dez) 
minutos, quando serão observados os conhecimentos que subsidiem a implantação do currículo 
da SEDF e os conhecimentos didáticos pedagógicos do candidato; 
c) o professor interessado deverá ter conhecimento e identificação com a proposta de trabalho, 
Projeto Político Pedagógico e o funcionamento da UE, bem como disponibilidade de horário 
em relação à carga horária. 
2.7.4.1 – O professor considerado apto será classificado em uma determinada área/componente 
curricular. 
2.7.5 - Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama/CEMI: 
a) submeter-se-á à entrevista junto à comissão avaliadora composta por professores da quela 
unidade, quando será observada participação em cursos na referida área de atuação e experiência 
profissional;
b) deverá apresentar aula prática e o planejamento da atividade pedagógica desenvolvida no 
componente curricular preten dido no componente curricular preten dido, com duração de 10 (dez) 
minutos, quando serão observados os conhecimentos que subsidiem a implantação do currículo 
da SEDF e os conhecimentos didáticos pedagógicos do candidato; 
c) o professor interessado deverá ter conhecimento e identificação com a proposta de trabalho, 
Projeto Político Pedagógico e o funcionamento da UE, bem como disponibilidade de horário 
em relação à carga horária;
d) somente submeter-se-á à entrevista o professor que pleitear componente curricular da Edu-
cação Profissional. 
2.7.5.1 – O professor considerado apto será classificado em uma determinada área/componente 
curricular. 
2.8 – O servidor que já possui lotação na CRE onde o Centro de Educação Profissional esteja 
vinculado, poderá participar do Procedimento de Remanejamento Interno.
2.9 – Serão ofertadas as carências do Centro Integrado de Educação Física – CIEF, referentes 
ao atendimento às escolas de ensino fundamental inseridas na política de Educação Integral em 
Tempo Integral e demais projetos da unidade escolar, nas seguintes áreas/modalidades:
a) Atletismo
b) Ginástica Rítmica e/ou Artística
c) Habilidades com bola (basquetebol, futsal, handebol, voleibol)
d) Jogos recreativos
e) Manifestações Corporais/luta (copoeira, judô)
f) Natação
2.9.1 Para ser considerado apto, o professor habilitado em educação física interessado em con-
correr às carências do CIEF deverá, obrigatoriamente, submeter-se às seguintes fases, obtendo 
declaração de aptidão com data atual:
2.9.1.1 Primeira Fase: comprovação de experiência mínima de três anos de docência no ensino 
fundamental mediante declaração da (as) respectivas escolas de atuação, a serem entregues no 
ato da entrevista.
2.9.1.2 Segunda Fase: participação nas etapas abaixo, cujo valor limite corresponde a 480 pontos 
distribuídos da seguinte forma:
2.9.1.2.1 Análise curricular - máximo de 240 pontos e mínimo 120 pontos. Para efeito de com-
provação, os documentos deverão ser entregues à banca examinadora, quando será analisada e 
computada a seguinte pontuação: 

Titulação Pontos Total de Pontos

Doutorado Pontuação por item: 150
Pontuação Máxima: 150

Mestrado Pontuação por item: 125
Pontuação Máxima: 125

Especialização Pontuação por item: 50
Pontuação Máxima: 100

Formação Continuada:

Aperfeiçoamento

Pontuação por item: 30 pontos a cada 80 horas
Pontuação Curso na modalidade pretendida: 
40 pontos a cada 80 horas
Pontuação Máxima: 130 pontos

Cursos Pontuação por item: 20 pontos a cada 40 horas
Pontuação Máxima: 80 pontos

Simpósio/
Seminários/Outros

Pontuação por item: 05 pontos por evento
Pontuação Máxima: 30 pontos

2.9.1.2.1.1. O limite máximo de pontuação a ser atingido pelo candidato no quesito titulação 
será de 240 pontos.
2.9.1.2.2. Entrevista - máximo de 240 pontos e mínimo 120 pontos. O candidato deverá agendar 
previamente a entrevista nos telefones informados no item 4.6 “l” dentro do período estipulado 
no cronograma constante do anexo I deste Edital. 
2.9.1.2.2.1 A comissão avaliadora será composta por: um membro da SUBEB/Coordenação de 

Educação Integral – CEINT, dois membros da Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto/
Cruzeiro, dois membros da CEFDESC/GEEFES e um representante do CIEF. 
2.9.1.2.2.2 A entrevista constará de exposição oral do candidato quanto ao interesse pleiteado, e 
de tópicos relacionados à área pretendida, argüidos pela Banca Examinadora;
2.9.1.2.2.3 O candidato deverá apresentar oralmente o planejamento de atividade pedagógica 
relacionada à área/modalidade pretendida, direcionada para Educação Física Escolar no Ensino 
Fundamental, com duração de 10 minutos, quando serão observados os conhecimentos e a postura 
didático-pedagógica do mesmo;
2.9.2 A emissão da Declaração de Aptidão específica para o CIEF ocorrerá quando o somatório 
dos pontos atingidos pelo professor for igual ou superior a 240 pontos, sendo 120 pontos mínimos 
na análise curricular e 120 pontos mínimos na entrevista.
2.9.3 Após o término de cada entrevista a banca examinadora reunir-se-á para deliberar sobre o 
desempenho do candidato e emitir, se for o caso, a Declaração de Aptidão específica para o CIEF.
2.9.4 O candidato deverá apresentar a Declaração de Aptidão no momento do concurso de remoção
2.10 – Os Procedimentos de Remanejamento Externo e Interno em todas as áreas de que trata 
este Edital, só ocorrerão mediante a existência de carências definitivas. 
3 – DA INSCRIÇÃO
3.1 – Período: de 02 de agosto a 12 de agosto de 2013.
3.2 – Local: no endereço eletrônico http://remanejamento2013.se.df.gov.br - inclusive sábados, 
domingos e feriados. 
3.3 – O servidor que não tiver acesso à internet poderá efetuar a sua inscrição em qualquer um 
dos endereços abaixo relacionados, os quais disponibilizarão computadores e um ser vidor para 
auxiliar o interessado, no período de 02 de agosto a 12 de agosto de 2013, das 9h às 17h, exceto 
sábados, domingos e feriados: 
Verificar endereços:
a) CRE Plano Piloto e Cruzeiro - SGAN 610/611, L3 Norte, Via Colina/UnB - Brasília/DF - 
Fone: 3901-6071; 
b) CRE Brazlândia - CAIC Benedito Carlos de Oliveira, Área Especial 5, Setor Tradicional - 
Brazlândia/DF - Fone: 3901-3668 / 3901-8312; 
c) CRE Ceilândia - QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte/DF - Fone: 3901-5927 / 3901-5926; 
d) CRE Gama – Praça 02 Lote 10/12, Área Especial, Setor Central, Gama/DF - Fone: 3901-
8091 / 3901-8292; 
e) CRE Guará - QE 38, Área Especial D, Guará II/DF - Fone: 3901-6655; 
f) CRE Núcleo Bandeirante - Avenida Contorno, Área Especial nº 06, Bloco H/N, Núcleo Ban-
-deirante/ DF - Fone: 3901-6637/3901-3334; 
g) CRE Planaltina - Setor Educacional Lote C/D - Planaltina/DF - Fone: 3901-4467 / 3901-5945; 
h) CRE Sobradinho - Quadra 04, Área Especial 04, Sobradinho/DF - Fone: 3901-3776; 
i) CRE Taguatinga - QSB 01, Área Especial 01 - Taguatinga/DF - Fone: 3901-6680 / 3901-6660; 
j) CRE Samambaia - QS 104, Conjunto 05, Lote 01, Loja 01 - Samambaia Sul/DF - Fone: 3901-
7936 / 3901-7939 / 3901-7938; 
k) CRE Paranoá – DF 250 KM 02/03, Itapoã, Paranoá/DF - Fone: 3901-7551; 
l) CRE Santa Maria - EQ 215/315 - Área Especial - CAIC Santa Maria Norte/DF - Fone: 3901- 
6607 / 3901-6603; 
m) CRE São Sebastião – Av. Comercial nº 2251 – Centro São Sebastião/DF - Fone: 3901-7685 
/ 3901-7712; 
n) CRE Recanto das Emas - Quadra 203 Lote 32, Recanto das Emas/ DF - Fone: 3901-2374 / 
3901-6642; 
o) Unidade II da SEDF - SGAN 607, Projeção “D”, Av. L2 Norte, Térreo, Brasília/DF – Fone: 
3901-1860 / 3901-1861; 
p) Centro de Educação Profissional - Escola de Música de Brasília, SGAS 602 Projeção D, parte 
“A” - Brasília - Fone: 3901-7594/ 3321-8300; 
q) Centro de Educação Profissional-Escola Técnica de Brasília- QS 07 Lote 2/8, Avenida Águas 
Claras, Areal –Taguatinga DF - Fone: 39016787. 
r) Centro de Educação Profissional de Ceilândia- QNN 14, Área Especial, Guariroba – Ceilândia 
DF- Fone: 3901-7545 / 3901-6927; 
s) Centro de Educação Profissional de Saúde de Planaltina- Avenida do Contorno com Indepen-
-dência, Área Hospitalar S/N – Planaltina – DF – Fone: 3901-6588 / 3901-6788; 
t) Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama/ CEMI- EQ 12/16, Área 
Especial, Setor Oeste – Gama. Fone: 3901-8078.
4 – DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 – Somente será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://remanejamen-
to2013.se.df.gov.br, no período compreendido entre 00h e 01 do dia 02 de agosto de 2013 e 23h 
e 59 do dia 12 de agosto de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
4.2 – Para iniciar o procedimento, o servidor deverá acessar o site mencionado, informando o 
número de seu CPF e senha pessoal (a mesma que utiliza no Portal do Servidor) para conhecer 
o conteúdo da Portaria e do Edital que normatiza o presente procedimento. 
4.2.1 – Em seguida, deverá confirmar seus dados funcionais em tela própria. Caso haja divergên-
cias, deverá procurar a CRE de exercício ou a CPMOM/Gerência de Lotação e Movimentação 
para correção durante o período compreendido entre 02 de agosto de 2013 e 12 de agosto de 
2013, em horário comercial. 
4.2.2 – O servidor pode optar por participar de apenas um procedimento ou de ambos. Uma vez 
participando dos dois, simultaneamente, prevalecerá o resultado que obtiver no Procedimento 
de Remanejamento Externo, caso seja contemplado. 
4.2.2.1 – O servidor que optar por participar apenas do Procedimento de Remanejamento 
Interno, observado o item 1.2 deste Edital, deverá marcar apenas esta opção, podendo quando 
da efetivação do Procedimento de Remanejamento escolher atuar em qualquer UE da referida 
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CRE, onde haja carência. 
4.2.3 – O servidor que optar por participar do Procedimento de Remanejamento Externo, obser-
vado o item 1.1 deste Edital, poderá indicar no máximo 03 (três) opções de CRE, exceto a CRE 
de sua lotação, dentre as especificadas abaixo, para as quais tem interesse em ser remanejado, 
sendo que o interessado obterá uma classificação diferente para cada opção de CRE: 
a) CRE do Plano Piloto; 
b) CRE de Brazlândia; 
c) CRE de Ceilândia; 
d) CRE do Gama; 
e) CRE do Guará; 
f) CRE do Núcleo Bandeirante; 
g) CRE de Planaltina; 
h) CRE de Sobradinho; 
i) CRE de Taguatinga; 
j) CRE de Samambaia; 
k) CRE do Paranoá; 
l) CRE de Santa Maria; 
m) CRE de São Sebastião; 
n) CRE do Recanto das Emas. 
4.2.3.1 – Caso o servidor opte em participar dos Procedimentos de Remanejamento Interno/
Externo, ressalta-se que sua CRE de lotação deverá constar como uma das três opções as quais 
tem direito de concorrer para fins de efetivação do Procedimento de Remanejamento Interno e 
outras duas para fins de efetivação do Procedimento de Remanejamento Externo.
4.2.3.2 – Será facultada ao servidor a opção de se inscrever para atuar na zona rural, nas seguintes 
CRE que possuem UE desta natureza: 
CRE de Brazlândia;
CRE de Ceilândia; 
CRE do Gama; 
CRE do Núcleo Bandeirante; 
CRE de Planaltina; 
CRE de Sobradinho; 
CRE do Paranoá; 
CRE de São Sebastião. 
4.2.3.2.1 – Caso o servidor opte por concorrer para a zona rural, o interessado terá uma classifi-
cação exclu siva para essa opção, não podendo utilizar a mesma classificação para concorrer às 
UE localizadas na zona urbana da respectiva CRE. 
4.2.3.2.2 – Caso o servidor opte por concorrer para zona rural, esta será computada como uma 
das três opções de CRE a qual tem direito de concorrer. 
4.2.3.3 – É de inteira responsabilidade do servidor conhecer as etapas/modalidades de ensino 
ofertadas em cada UE. 
4.2.3.4 – Caso o professor seja contemplado para uma das UE, urbana ou rural, de uma das CRE 
por ele indicada, será obrigatória sua permanência nessa UE/modalidade contem plada até o final 
do ano letivo de 2014, exceto se a carência comprovadamente deixar de existir. 
4.2.4 – A oficialização da inscrição de que trata este Edital está condicionada à sua confirmação, 
a ser realizada pelo servidor. 
4.2.5 – Confirmada a inscrição, o servidor deverá imprimir o Comprovante de Inscrição, que 
servirá como documento oficial de participação no procedimento. 
4.2.6 – As declarações de aptidão e de atuação, para os componentes curriculares que as exigem, 
estarão cadastradas no sistema, habilitando o professor para a área/componente/atendimento. 
4.3 – As declarações de aptidão e de atuação deverão ser entregues na GRGP da CRE de exercício 
do professor para cadastramento no programa durante o período de 05 a 13 de agosto de 2013, 
das 9h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. 
4.4 – A aprovação e a reprovação do servidor submetido à entrevista necessária para atuação 
junto às UE, etapas/modalidades é de inteira responsabilidade da respectiva comissão avaliadora. 
4.5 – As entrevistas serão realizadas no período 05 a 09 de agosto de 2013, no horário de 9h às 
12h e das 14h às 17h.
4.6 – Os locais para realização das entrevistas visando à obtenção da declaração de aptidão são 
os seguintes: 
a) para atuar nos Centros Interescolares de Línguas: qualquer Centro Interescolar de Línguas 
de interesse do candidato; 
b) para atuar nas UE que possuem Classes Especiais ou nos Centros de Ensino Especial: no 
Centro de Ensino Especial de uma das CRE de opção do servidor; 
b.1) nas CRE onde não existem Centros de Ensino Especial, a entrevista deverá ser realizada 
na própria CRE, pela Gerência Regional de Educação Básica/Coordenação Intermediária de 
Educação Inclusiva; 
c) para atuar na área da Deficiência Auditiva: no Centro de Atendimento ao Surdo (CAS) – 
SGAS 912 Sul – Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, telefones 3901-7626, 3901-7627, 
3901-7628, 3901-7629;
d) para atuar na área de Deficiência Visual: no Centro de Ensino Especial de Deficiência Visual 
(CEEDV) – SGAS 612 CJ “J” – Asa Sul, telefones 3901-7609 e 3901-7607; 
e) para atuar nas Salas de Recursos e Itinerância/Educação Inclusiva: na Coordenação de Edu-
cação Inclusiva (CO EDIN) – SBN Qd 02 Bloco C, Lt 17, Ed. Phenícia – 5º Andar, telefones 
3901-8008 e 3901-3241; 
f) para atuar na Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e na Sala de Apoio à Aprendiza-
gem: na Coordenação de Ensino Fundamental (COENF) – SBN Qd 02 Bloco C, Lt 17, Ed. Phe-
nícia – 7º Andar, telefone 3901-8201, (nesta modalidade a entrevista tem duração de duas horas); 

g) para atuar no Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília: Avenida L2 Sul, 
Quadra 602, Módulo D – Brasília DF, telefones 3901-7594 e 3901-6760;
h) para atuar no Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília: QS 07 Lote 2/8, 
Avenida Águas Claras, Areal – Taguatinga DF, telefones 3901-6797e 3901-4563; 
i) para atuar no Centro de Educação Profissional de Ceilândia: QNN 14, Área Especial, Guari-
roba – Ceilândia DF, telefones 3901-7545 e 3901-6927; 
j) para atuar no Centro de Educação Profissional de Saúde de Planaltina: Avenida do Contorno com 
Independência, Área Hospitalar s/ número – Planaltina – DF, telefones 3901-6588 e 3901-2632;
k) para atuar no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama/CEMI: 
EQ 12/16, Área Especial, Setor Oeste – Gama, telefones 3901-8078 e 3901-8293.
l) para atuar no Centro Interescolar de Educação Física-CIEF: SGAS 907/908-Módulos 23/24, 
telefones 3443-4917 e 3901-1539. 
4.7 – O servidor que não apresentar em tempo hábil a declaração de aptidão e/ou declaração de 
atuação na GRGP da CRE de exercício para cadastramento no programa, não poderá concorrer 
às modalidades que exigem a referida entrevista. 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 – Ao servidor serão atribuídos tantos pontos quantos forem os dias de efetivo exercício 
prestados nas seguintes situações: 
a) em efetivo exercício na SEDF, na condição de Professor de Educação Básica e de Pedagogo-
-Orientador Educacional, exceto o tempo anterior ao vínculo atual utilizado para fins de apo-
sentadoria, observado, ainda, o disposto no art. 165 da Lei Complementar nº. 840/2011, de 23 
de dezembro de 2011, computado até o dia 31/07/2013;
a.1) no caso de acumulação lícita de dois cargos da Carreira Magistério Público não poderá, 
sob hipótese alguma, contabilizar o tempo de serviço, para efeito de pontuação, de período 
concomitante em ambos os cargos; 
a.2) o tempo de serviço prestado na Carreira Magistério Público do Distrito Federal em vínculo 
diferente do atual, poderá ser computado para efeito de pontuação, desde que esteja devidamente 
incorporado até o dia 31/07/2013; 
b) em afastamento remunerado para estudos; 
c) em entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas com a SEDF; 
d) em afastamento para mandato classista no Sindicato dos Professores no Distrito Federal, 
conforme art. 145 da Lei Complementar nº. 840, de 23 de dezembro de 2011.
5.1.1 – No ato da inscrição, o servidor deverá declarar ser deficiente. Após o período de inscri-
ção, nos termos do item 3.1, o servidor deverá comparecer a COSAÚDE, no período de 05 a 
09 de agosto de 2013, no horário das 08h às 12h e 14h às 17h, para avaliação médica, quando 
deverá apresentar laudo médico que ateste qual a deficiência, com CID e o grau. Em seguida, 
o servidor deverá apresentar a declaração à GRGP da CRE de exercício atual ou à GELOTEM, 
no período de 05 a 13 de agosto de 2013, das 9h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. 
5.1.1.1 – O servidor empossado nas vagas para deficientes deverá informar tal condição, atra-
vés de requerimento geral a ser entregue na GRGP da CRE de exercício, durante o período de 
inscrição, não sendo necessário anexar laudo médico, bem como participar de avaliação médica. 
5.1.1.2 – O servidor que for declarado deficiente, terá acrescido na sua pontuação o percentual 
de 20% sobre o número de dias contabilizados. 
5.1.2 – Caso o servidor tenha cadastrado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - 
SIGRH endereço residencial localizado na mesma região administrativa ou nas cidades abaixo 
relacionadas da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno onde se 
encontrar uma de suas opções de CRE, dentre as três por ele esco lhidas, conforme item 4.2.3, 
terá acrescido na sua pontuação o percentual de 20% sobre o total obtido naquela opção de CRE. 
5.1.2.1 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço nas regiões administrativas da Asa Norte, 
Asa Sul, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte, Varjão, SCIA, SIA, Sudoeste/Octogonal, Vila Planalto, 
Vila Telebrasília e Campus Universitário e uma de suas opções de CRE for Plano Piloto, fará 
jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.2 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa da Candangolândia e 
uma de suas opções de CRE for Núcleo Bandeirante fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.3 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço nas regiões administrativas do Riacho 
Fundo I e Riacho Fundo II e uma de suas opções de CRE for Recanto das Emas e/ ou Núcleo 
Bandeirante fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.4 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa de Águas Claras 
e uma de suas opções de CRE for Núcleo Bandeirante e/ou Taguatinga e/ou Guará fará jus a 
pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.5 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa de Vicente Pires e 
uma de suas opções de CRE for Taguatinga e/ou Guará fará jus a pontuação referida no subitem 
5.1.2. 
5.1.2.6 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa de Itapoã, ESAF, 
Lago Sul e Lago Norte e uma de suas opções de CRE for Paranoá fará jus a pontuação referida 
no subitem 5.1.2. 
5.1.2.7 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa de Lago Sul e ESAF 
e uma de suas opções de CRE for São Sebastião fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.8 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa de Sobradinho II 
e uma de suas opções de CRE for Sobradinho fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.9 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa do Jardim Botânico 
e uma de suas opções de CRE for Núcleo Bandeirante e/ou São Sebastião fará jus a pontuação 
referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.10 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa da Cidade Estru-
tural e uma de suas opções de CRE for Guará fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.11 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na região administrativa do Park Way e 
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uma de suas opções de CRE for Núcleo Bandeirante, Guará e/ou Taguatinga fará jus a pontuação 
referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.12 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço nas cidades da Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Formosa ou Planaltina de Goiás e uma de suas 
opções de CRE for Planaltina e/ou Paranoá fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.13 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na cidade da Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno – Unaí e uma de suas opções de CRE for Paranoá e/
ou São Sebastião fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.14 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço nas cidades da Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno – Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental 
ou Luziânia e uma de suas opções de CRE for Gama e/ou Santa Maria fará jus a pontuação 
referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.15 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço nas cidades da Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno – Águas Lindas de Goiás ou Padre Bernardo e uma de 
suas opções de CRE for Brazlândia e/ou Ceilândia fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.1.2.16 – Caso o servidor tenha cadastrado endereço na cidade da Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno – Santo Antônio do Descoberto e uma de suas opções 
de CRE for Samambaia e/ou Recanto das Emas fará jus a pontuação referida no subitem 5.1.2. 
5.2 – Caso o servidor opte por alguma CRE - Zona Rural, terá acrescido na sua pontuação 20% 
sobre o total obtido naquela opção. 
5.3 – Os acréscimos de pontuação estipulados neste Edital são acumuláveis. 
5.4 – Excetua-se do subitem 5.1 qualquer outra situação não contemplada nas alíneas de “a” a 
“d”, inclusive, o tempo de serviço prestado como professor substituto por meio de contratação 
temporária. 
5.5 – Em caso de empate, na contagem dos pontos, entre dois ou mais candidatos, terá prioridade 
para fim de classificação, pela ordem, o servidor: 
a) com maior idade; 
b) que comprovar maior tempo de efetivo exercício na SEDF, na Carreira Magistério Público 
do Distrito Federal. 
5.6 – A listagem de classificação final do Procedimento de Remanejamento Interno será divulgada 
por compo nente curricular (área de concurso ou habilitação) e a listagem do Procedimento de 
Remanejamento Externo será apresentada por opção de CRE e por componente curricular (área 
de concurso ou habilitação), obedecendo à ordem decrescente de pontos obtidos pelo servidor, 
na forma estabelecida neste Edital. 
5.7 – A listagem classificatória estará disponível no site da SEDF, bem como nas CRE e na 
Unidade II da SEDF, localizado no SGAN 607, Projeção D, Brasília - DF . 
5.8 – Para fins de participação na segunda etapa do Procedimento de Remanejamento Externo, 
também será divulgada classificação geral, desconsideradas as opções de CRE, exceto aquela 
em que o servidor possui lotação.
6 – DO RECURSO 
6.1 – O servidor poderá interpor recurso ou solicitar o cancelamento da participação nos Proce-
dimentos de Remanejamento Interno/Externo, via internet, no endereço eletrônico já mencionado 
ou nas sedes das CRE, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de divulgação do 
resultado preliminar. 
6.2 – Não será permitida inclusão, alteração ou exclusão de dados que não tenham sido infor-
mados no período de inscrição. 
6.3 – Será indeferido o recurso interposto fora do prazo, bem como aquele diverso da forma 
definida neste Edital ou que não atenda ao disposto nos subitens 6.1 e 6.2, não sendo admitido 
pedido de reconsideração da decisão proferida.
6.4 – Caso fique comprovado que houve falha administrativa na validação das inscrições divul-
gadas no resultado, o servidor deverá comparecer a CPMOM/GELOTEM para análise em até 
03 (três) dias úteis após divulgação do resultado preliminar pós recurso.
7 – DA REALIZAÇÃO E DA EFETIVAÇÃO
7.1 – O Remanejamento Interno ocorrerá antes do Remanejamento Externo. 
7.2 – As carências para o Remanejamento Interno serão apresentadas por UE. 
7.2.1 – As carências a serem ofertadas deverão ser divulgadas no âmbito de cada CRE/ UE e no 
site www.se.df.gov.br em data a ser estabelecida pela SUGEPE/CPMOM. 
7.2.1.1 – A situação funcional de cada servidor da Carreira Magistério Público, se lotado na 
CRE, remanejado de ofício ou exercício provisório, será divulgada no âmbito de cada UE e na 
respectiva CRE. 
7.3 – As carências para o Remanejamento Externo serão apresentadas por CRE, por componente 
curricular, UE e turno. 
7.3.1 – As referidas carências a serem ofertadas no período do Remanejamento Externo serão 
divulgadas até cinco dias antes do dia marcado para o início da efetivação do referido Proce-
dimento de Remanejamento nas CRE e no site www.se.df.gov.br. 
7.4 – As carências nas UE serão oferecidas por componente curricular, obede cendo-se, rigoro-
samente, à ordem de classificação dos servidores da Carreira Magistério Público que estiverem 
participando do Procedimento de Remanejamento Interno e/ou Externo. 
7.5 – Quando da realização do Procedimento de Remanejamento Externo serão apre sentadas as 
carências definitivas, decorrentes das situações abaixo especificadas, considerando-se a estratégia 
de matrícula adotada no ano letivo de 2013: 
a) abandono de cargo; 
b) abertura de turmas; 
c) aposentadoria; 
d) exoneração/demissão; 
e) falecimento; 

f) readaptação; 
g) decorrente do remanejamento externo e/ou interno, quando o servidor ocupar carência definitiva; 
h) licença para acompanhar cônjuge; 
i) redução de carga horária de 40 horas para 20 horas semanais; 
j) carências nos turnos matutino, vespertino ou noturno que totalizem no mínimo 12 horas/aula 
de regência de classe; 
7.5.1 - Serão apresentadas no Procedimento de Remanejamento Interno as carências definitivas 
e as decorrentes das situações previstas no artigo 132 da Lei Complementar nº 840, de 23 de 
dezembro de 2011, especificadas abaixo:
abandono de cargo; 
abertura de turmas; 
aposentadoria; 
exoneração/demissão; 
falecimento; 
readaptação; 
decorrente dos Procedimentos de Remanejamento Interno e/ou Externo, quando o servidor 
ocupar carência definitiva; 
licença para acompanhar cônjuge; 
redução de carga horária de 40 horas para 20 horas semanais; 
carências nos turnos matutino, vespertino ou noturno que totalizem no mínimo 12 horas/aula 
de regência de classe; 
afastamento para exercício de mandato eletivo; 
afastamento para exercício de cargo comissionado no âmbito dos Poderes;
afastamento para servir em outro órgão ou entidade conveniada ou não; 
afastamento remunerado para estudos acima de 06 meses;
licença para o serviço militar; 
licença para tratar de interesses particulares; 
licença para o desempenho de mandato classista; 
exercício de atividades técnicas, pedagógicas ou administrativas;
remanejado de ofício, com autorização expressa da SUGEPE;
remanejado no âmbito da CRE, com autorização expressa da SUGEPE.
7.6 – As carências a serem ofertadas para a Sala de Recursos são as dos professores que atuam 
no ano de 2013 e não possuem exercício na UE no referido atendimento. Será observado o quan-
titativo de professores conforme item 3.5.11.2 da estratégia de matrícula 2013 e o componente 
curricular / modalidade de atuação do professor. 
7.7 – As carências a serem ofertadas para a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 
Pedagogo são as dos professores que atuam no ano de 2013 e não possuem exercício na UE no 
referido atendimento. Será observado o quantitativo de professores e o componente curricular: 
Pedagogo conforme estabelece o item 6 da Portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2013, e item 2.6 
deste Edital. 
7.8 – As carências a serem ofertadas para a Itinerância/Educação Inclusiva são as dos professores 
que atuam no ano de 2013 e não possuem exercício definitivo no referido atendimento. 
7.9 – Serão ofertadas todas as carências para a Sala de Apoio à aprendizagem, tendo em vista a 
implementação deste atendimento no ano de 2013. 
7.10 – A escolha das carências a serem ofertadas no Procedimento de Remanejamento Interno 
e Externo e sua posterior efetivação será realizada de forma presencial em dia, horário e local, 
conforme cronograma a ser divulgado pela SEDF, para que o servidor compareça. 
7.11 – Será considerado desistente do procedimento, o servidor que não se inscrever/confirmar 
sua inscrição no período estipulado ou que não comparecer no dia, horário e local divulgados 
para os Procedimentos de Remanejamento Interno/Externo.. 
7.12 – O servidor, uma vez contemplado em uma das opções indicadas por ele na inscrição, será 
remanejado, não cabendo desistência. 
7.13 – Caso o servidor seja contemplado em uma das suas opções, não poderá ser remanejado 
em nenhuma outra CRE nem tampouco em outro componente curricular. 
7.14 – O servidor poderá ser remanejado uma única vez por procedimento, comprometendo-se 
a assumir seu exercício em regência de classe, no turno e UE para o qual foi remanejado. 
7.15 – O servidor adquirirá lotação de acordo com sua carga horária de trabalho, de 20 (vinte) 
ou 40 (quarenta) horas semanais, no Procedimento de Remanejamento Externo. 
7.16 – O servidor que atua com 40 horas semanais, no diurno, poderá bloquear carências: 
no diurno em jornada ampliada; 
duas carências de 20 mais 20 horas semanais em turnos diversos, na mesma CRE ou em 
CRE diferentes.
7.17 – O servidor que atua com 20 horas semanais, independente do turno de trabalho, poderá 
bloquear carência no matutino, vespertino ou noturno. 
7.18 – O servidor que atua com 40 horas semanais, sendo 20 mais 20 em turnos diversos, 
poderá optar: 
a) por 40 horas semanais no diurno, em jornada ampliada; 
b) por duas carências de 20 mais 20 horas semanais em turnos diversos, na mesma CRE ou em 
CRE diferentes; 
c) por movimentar apenas uma das cargas, bloqueando apenas uma carência de 20 horas semanais, 
na CRE em que atua ou em outra CRE de interesse. 
7.19 - O servidor que atua com 40 horas semanais, sendo 20 mais 20 em turnos e lotações diversas, 
não poderá optar por Procedimento de Remanejamento Interno e Externo em uma mesma CRE.
7.20 – Caso o servidor tenha a sua carga horária ampliada, após a efetivação das inscrições, este 
poderá concorrer com carga horária de 40 horas semanais. 
8 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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8.1 – É vedada a inscrição dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, que se encontram nas situações abaixo: 
a) afastado para mandato classista; 
b) afastado para mandato eletivo; 
c) afastado pelo artigo 156 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; 
d) em licença para tratar de interesses particulares; 
e) em licença para acompanhar cônjuge; 
f) em afastamento remunerado para estudos, quando seu retorno for posterior ao início do se-
mestre letivo subseqüente; 
g) cedido para outros órgãos; 
h) requisitado de outros órgãos para a SEDF. 
8.2 – A inscrição do servidor implicará aceitação das normas que regem os procedimentos de 
que trata este Edital. 
8.3 – Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do servidor. 
8.4 – Os prazos mencionados são cíveis, contando-se dia a dia, excluindo-se o dia do início e, 
incluindo-se o dia final. 
8.5 – A SEDF não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
8.6 – O servidor é responsável por conhecer sua situação funcional e pelas informações prestadas 
no ato da inscrição. Todas as regularizações referentes às informações prestadas deverão ser 
feitas por meio de requerimento geral na CRE em que está em exercício. 
8.7 – O servidor que omitir fatos ou dados, prestar informação falsa ou infringir estas normas terá, 
após as devidas apurações, a sua inscrição cancelada e declarados nulos os atos dela decorrentes, 
em qualquer fase do procedimento. 
8.8 – O servidor inscrito que não for contemplado na primeira etapa do Procedimento de Re-
manejamento Interno e/ou Externo, poderá participar de uma segunda etapa, a ser divulgada 
oportunamente. No caso do Procedimento de Remanejamento Externo, o professor poderá optar 
por uma das carências a serem oferecidas em qualquer CRE, observado o item 5.8. 
8.9 – Aos participantes e aos responsáveis pela operacionalização destas normas aplicam-se, no 
que couber, as penalidades previstas na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 
8.10 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 

MARIA LUIZA FONECA DO VALLE

ANEXO I
PREVISÃO DE ATIVIDADES DO PROCEDIMENTO DE

REMANEJAMENTO INTERNO E EXTERNO 2013
Período de Inscrições 02/08 a 12/08
Período de Entrevistas 05/08 a 09/08
Avaliação Médica – Portadores de Necessidades Especiais (PNE) - COSAÚDE 05/08 a 09/08
Receber declarações dos PNE – Avaliados pela COSAÚDE 05/08 a 13/08
Receber os Requerimentos Gerais dos PNE que tomaram Posse na SEDF como PNE 05/08 a 13/08
Receber declarações de aptidão das Disciplinas Especiais ou que exigem Entrevistas 05/08 a 13/08
Mudança de endereço devidamente comprovado Até 06/08
Divulgação do Resultado Preliminar – (Classificação para RE / RI e Geral) 19/08
Período para Recursos 19/08 a 21/08
Divulgação do Resultado Final – (Classificação para RE / RI e Geral) 27/08
Divulgação das Carências e do Cronograma da 1ª Etapa do Remanejamento Interno 03/09
1ª Etapa do Remanejamento Interno 10/09 a 13/09
Divulgação das Carências e do Cronograma da 2ª Etapa do Remanejamento Interno 30/09
2ª Etapa do Remanejamento Interno 07/10 a 09/10
Divulgação das Carências e do Cronograma da 1ª Etapa do Remanejamento Externo 22/10
1ª Etapa do Remanejamento Externo 29/10 a 01/11
Divulgação das Carências e do Cronograma da 2ª Etapa Remanejamento Externo 13/11
2ª Etapa do Remanejamento Externo 20/11 a 22/11

COMISSÃO PERMANENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O Presidente da Comissão constituída com finalidade de receber e analisar a proposta mais viável 
para atender a SEEDF, instituída por força da Portaria nº 40 de 09 de março de 2012, publicada 
no DODF Nº 53 de 15/03/2012, comunica aos interessados que após análise do único imóvel 
apresentado para a locação de espaço destinado à instalação e funcionamento da Coordenação 
Regional de Ensino do Guará, Unidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
com área útil aproximada de 1.701,50 m2 (mil e setecentos e um metros e cinquenta centímetros 
quadrados), localizada na área da região administrativa do Guará DF, conforme especificações 
contidas no Projeto Básico, objeto do Processo nº 080.006636/2012, verificou-se a classificação 
do imóvel apresentado pela empresa: GIOVANA COMÉRCIO E REFORMAS LTDA, CNPJ nº 
03.944.870/0001-08, por atender as condições necessárias para a Locação estabelecida no Projeto 
Básico, conforme ata de julgamento da comissão permanente de locação de imóveis constante 
no processo, ficando a aceitabilidade final condicionada a análise e ratificação final do Titular 
da Pasta. Os autos encontram-se nesta SEEDF com vistas franqueadas a todos os interessados.

Brasília/DF, 24 de julho de 2013.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 
comunica aos interessados, que após análise das propostas efetuadas pela Coordenação de Obras, 
sagraram-se vencedoras as empresas: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no 
LOTE 1, com o valor de R$ 2.627.180,48; MANCHESTER CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTDA, no LOTE 2, com valor de R$ 2.663.326,78; e BLOCO PARTICIPAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA, no LOTE 3, com o valor de R$ 2.555.998,81. Os autos ficam com 
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 24 de junho de 2013.
EDUARDO MAURÍCIO PINHEIRO BARBALHO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL Nº 40, DE 23 DE JULHO DE 2013.
A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA 
RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, 
em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei nº, de 09 de maio de 2011, considerando-se feita 
a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, Lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a 
contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a comprovar o reco-
lhimento do crédito tributário junto à Agência de Atendimento da Receita de sua Circunscrição 
Fiscal, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da 
Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco 
por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 
feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução 
prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma 
disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833, de 27 
de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa 
legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tri-
butária – COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio 
Doce, 4º Andar, Sala 405/406, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, RAZÃO 
SOCIAL, CFDF OU CNPJ OU CPF. 1) 14.235/2013, BAS ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE LTDA, 07.567.225/001-49.

ENEIDA APARECIDA MONTEIRO VIEIRA

EDITAL Nº 41, DE 23 DE JULHO DE 2013.
A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA 
RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, 
em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei nº 4567, de 09 de maio de 2011, considerando-se 
feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias 
a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a comprovar o 
recolhimento do crédito tributário junto à Agência de Atendimento da Receita de sua Circuns-
crição Fiscal, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, 
da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco 
por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 
feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução 
prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma 
disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833, de 27 
de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa 
legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização 
Tributária – COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale 
do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405/406, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, 
RAZÃO SOCIAL, CFDF OU CNPJ OU CPF. 1) 6848/2010, COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS CK LTDA EPP, 07.480.220/001-34.

ENEIDA APARECIDA MONTEIRO VIEIRA

EDITAL Nº 42, DE 23 DE JULHO DE 2013.
A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA 
RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, 
em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei nº 4567, de 09 de maio de 2011, considerando-se 
feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias 


