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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL
Subsecretaria de Educação Básica
Circular SEI-GDF n.º 245/2019 - SEE/SUBEB

Brasília-DF, 10 de agosto de 2019

Para: Gabinete do Secretário de Estado de Educação, às Subsecretarias da SEEDF, às Coordenações
Regionais de Ensino e às Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Assunto: Concessão de aptidão aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal
2019.
Conforme estabelecido na Portaria nº 256, de 8 de agosto de 2019 (26474418), publicada
no DODF nº 150, de 9 de agosto de 2019, que dispõe sobre critérios para concessão de aptidão aos
servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB - e a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN - disponibilizarão um novo
período para que o servidor possa adquirir aptidão, visando ao suprimento de carências na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal nos componentes curriculares especiais, atendimentos, unidades escolares
especializadas, escolas de natureza especial, educação a distância, educação profissional e o Programa de
Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI (Parte Flexível).
Seguem, abaixo, o cronograma e as orientações para a concessão da aptidão.
Será aceita apenas uma inscrição por servidor para cada Atendimento/Unidade Escolar.
É de inteira responsabilidade do servidor o acesso e cadastro no link disponível para as
inscrições, bem como o preenchimento correto das informações completas.
O Plano de Trabalho, quando necessário, deve ser encaminhado para
o endereço eletrônico indicado em cada Atendimento/Unidade Escolar imediatamente após a inscrição.
1 - Para os Centros Interescolares de Línguas - CIL:
O servidor interessado em atuar no CIL deverá entrar em contato por telefone para o
agendamento das entrevistas.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 16/08/2019.
Período de entrevistas: 19 a 26 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser realizado na unidade
escolar.
Local de realização da avaliação: No CIL em que o interessado LIGOU e AGENDOU a entrevista.
Telefones para agendamento:
CIL Brazlândia (INGLÊS) : 3901-3671
CIL Ceilândia (INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL e JAPONÊS): 3373-2923 ou 9.9862-3211
(Whatsapp)
CIL Gama (INGLÊS, FRANCÊS e ESPANHOL): 3901-8053 / 3901-8111
CIL Guará (INGLÊS e ESPANHOL): 3381-0159 / 3901-3697
CIL Paranoá (INGLÊS): 3054-3052 / 9.8111-2931
CIL 01 Plano Piloto (INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL e ALEMÃO): 3901-7619
Ê
Ê
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CIL 02 Plano Piloto (INGLÊS, FRANCÊS e ESPANHOL): 3901-7603
CIL Recanto das Emas (INGLÊS e ESPANHOL): 3332-1757
CIL Samambaia (ESPANHOL): 3083-5005
CIL Sobradinho (INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL e JAPONÊS): 3901-4099 / 3901-4096
CIL Taguatinga (INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL e JAPONÊS): 3373-2923 ou 9.9862-3211
(Whatsapp)
2 - Para atuar na Educação Especial: nos Atendimentos Educacionais Especializados nos Centros
de Ensino Especial, no Centro de Ensino Especial de Deciência Visual, na Escola Bilíngue Libras e
Português Escrito, no Programa da Educação Precoce, nas Classes Especiais de Deciência
Intelectual, Deciência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, nas Classes Bilíngues, como
Professor Intérprete Educacional, nas Salas de Recursos Generalistas e Especícas e Itinerância de
Surdez/Deciência Auditiva, Surdocegueira, Deciência Visual, nas Salas de Recursos de Altas
Habilidades/Superdotação e Itinerância de Altas Habilidades/Superdotação, devem ser observadas
as orientações a seguir:
O servidor interessado em atuar nos atendimentos educacionais especializados deverá
acessar o link
http://gg.gg/inscricaoinclusivaintegral2019 e preencher o cadastro completo. O
agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Para a
EJA Interventiva, o servidor interessado deverá acessar o
link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será
divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos (originais e cópias) exigidos para atuação nesses atendimentos,
conforme detalhado na Portaria de Aptidão, deverão ser obrigatoriamente apresentados no ato da
entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho, quando necessário, deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.ensinoespecial@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A
entrevista somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 14 a 26 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.

Área de atuação

Local

Surdez/Deciência
Auditiva

CAS. Endereço: SGAS 911/912 - AE - Lote 42/48 - Brasília/DF.

Deciência Visual

CEEDV. Endereço: SGAS 612 - Brasília/DF.

Demais áreas da
Educação Especial

Unidade I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Endereço: SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia.

3 - Para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA:
O servidor interessado em atuar no SEAA deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019 e
preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias), exigidos para atuação nesses atendimentos, deverão ser apresentados no ato da avaliação. As
cópias serão retidas pela Banca Examinadora, assim como a declaração que comprove o tempo de
experiência de docência na Educação Básica.
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Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 19 a 26 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
- Governo de Brasília – EAPE. Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 907 - Asa Sul, Brasília.
4 - Para o Centro Integrado de Educação Física - CIEF:
O servidor interessado em atuar no CIEF deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019
e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.cief@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 21 a 23 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: Centro Integrado de Educação Física – CIEF. Endereço: SGAS 907 Brasília/DF, telefone: 3901-1540.
5 - Para o Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID e Projeto Centro de Iniciação Desportiva
Paralímpico - CIDP:
O servidor interessado em atuar no Projeto Centro de Iniciação Desportiva (CID) e/ou
Projeto Centro de Iniciação Desportiva Paralímpico - (CIDP) deverá acessar o
link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será
divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora,
assim como a comprovação da experiência profissional.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.cid@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 19 a 21 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
do Distrito Federal – EAPE. Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 907 - Asa Sul, Brasília.
6 - Para o Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras - PGINQ:
O servidor interessado em atuar no PGINQ deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019
e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora,
assim como a comprovação da experiência profissional.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.ginq@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 21 a 23 de agosto de 2019, conforme agendamento divulgado no sítio.
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Local de realização da avaliação: Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
do Distrito Federal – EAPE. Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 907 - Asa Sul, Brasília.
7 - Para a Escola Parque:
O servidor interessado em atuar na Escola Parque deverá acessar o
link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será
divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.escolaparque@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A
entrevista somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 19 a 23 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: ESCOLA PARQUE 307/308 SUL - Endereço: Entrequadra Sul
307/308 - Asa Sul.
8 - Para a Escola da Natureza:
O servidor interessado em atuar na Escola Parque deverá acessar o
link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das entrevistas será
divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.escoladanatureza@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A
entrevista somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 20 a 22 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: ESCOLA DA NATUREZA - Endereço: Parque da Cidade, portão nº
05 - Parque da Cidade Sarah Kubitscheck.
9 - Para as unidades escolares que ofertam Educação Profissional:
O servidor interessado em atuar nas unidades escolares que ofertam Educação Prossional
deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das
entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora,
assim como a declaração de atuação na Educação Profissional, se for o caso.
O servidor deverá estar ciente dos componentes curriculares/cursos ofertados, cujas
informações poderão ser adquiridas nas unidades escolares.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 19 a 23, 26 e 27 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no
sítio.
Local de realização da avaliação:
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19/08/2019

CEMI

Matutino

CRUZEIRO

19/08/2019

CED 02

Vespertino

CRUZEIRO

LT 2 - Cruzeiro Velho, Brasília DF

CEMI GAMA

Eq 12/16 Ae, St. Oeste - Gama

CED
IRMÃ
REGINA

DF-001, EPCT, DF-430, Rodeador,
Brazlândia

CEPAG GUARÁ

Sria II Qe 38 Ae 08, Guará II

CEPAG GUARÁ

Sria II Qe 38 Ae 08, Guará II

CED STELLA
DOS
CHERUBINS

Rua Hugo Lobo - S/N.º - Setor Sul,
St. Tradicional - Planaltina

22/08/2019

CEP ETP

Vespertino

PLANALTINA

Entre Avenidas Contorno e
Independência
S/N.º - Área
Hospitalar

20/08/2019
Matutino
20/08/2019
Vespertino
21/08/2019
Matutino
21/08/2019
Vespertino
22/08/2019
Matutino

SRES AREA ESPECIAL F, LOTE
G - Cruzeiro Velho

Planaltina
23/08/2019

CEP ETC

Matutino

BRASÍLIA

23/08/2019

CEP ETC

Vespertino

BRASÍLIA

26/08/2019

CEP ETB

Matutino

TAGUATINGA

26/08/2019

CEP ETB

Vespertino

TAGUATINGA

27/08/2019

CEP EMB

Matutino

BRASÍLIA

27/08/2019

CEP EMB

Vespertino

BRASÍLIA

QNN 14
Ceilândia

-

AE,

Guariroba/

QNN 14
Ceilândia

-

AE,

Guariroba/

QS 07 LOTES 2/8 Av. Águas
Claras - Areal Taguatinga
QS 07 LOTES 2/8 Av. Águas
Claras - Areal Taguatinga
SGAS 602
Projeção A

-

MÓDULO

“D”

-

MÓDULO

“D”

Brasília
SGAS 602
Projeção A
Brasília
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10 - Para o Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema Prisional):
O servidor interessado em atuar no Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino
do Sistema Prisional) deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O
agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da avaliação. As cópias serão retidas pela Banca. Examinadora,
assim como a declaração de experiência de docência na área/componente curricular pleiteado como
servidor efetivo na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de análise curricular e entrevistas: 14 a 23 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser
realizado no sítio.
Período de Análise da vida pregressa: 26 a 30 de agosto de 2019, realizada pela SESIPE-SSP/DF.
Período para Visita orientada: 2 a 6 de setembro de 2019, após investigação da vida pregressa do
candidato, a qual será realizada pela SESIPE.
Local de realização da entrevista e análise curricular: Centro Educacional 01 de Brasília. Endereço:
SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 907 - Asa Sul, Brasília (nas instalações da EAPE).
Local de realização da visita: um dos locais seguintes a ser designado pela SESIPE: PDF I, PDF II, CIR
e CDP - Endereço: Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda; CPP - Endereço: SIA Trecho 08, Lotes
170/180; ou PFDF - Endereço: Granja Luis Fernando, Área Especial nº 02, Setor Leste do Gama.
11 - Para os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas:
O servidor interessado em atuar nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas deverá acessar o link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O
agendamento das visitas orientadas e entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Observações:
O local de visita orientada não definirá o possível local de atuação do professor.
A atuação do professor se dará conforme carências indicadas pela SUGEP e Procedimento de
Remanejamento.
A Declaração de Visita Orientada ao NUEN deverá ser entregue no dia agendado para a
entrevista.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.socio@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período para visitas orientadas: 14, 15 16 e 19 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser
realizado no sítio.
Período para análise curricular, apresentação do plano de trabalho e entrevistas: 20, 21, 22 e 23 de
agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio (para professores); 26 de agosto de 2019
(para Pedagogo Orientador-Educacional).
Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho:
Subsecretaria de Formação Continuada dos Professores-EAPE - Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas
Sul 907- Asa Sul, Brasília - DF, 70390-070.
DATA/
ENDEREÇOS PARA VISITA ORIENTADA
Á
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HORÁRIO
Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas

Endereço

Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE)

Estrada
Contorno,
Taguatinga/Gama, KM
03, Recanto das Emas DF

Unidade de Internação de Santa Maria (UISM)

Núcleo
Rural
Alagados, RA 08,
Santa Maria-DF

Unidade de Internação Provisória de São Sebastião
(UIPSS)

Fazenda da Papuda,
S/N, São Sebastião-DF

Unidade de Internação de São Sebastião (UISS)

Núcleo
Rural
Aguilhada, BR-25, RA
14, São Sebastião-DF

14/08/2019
Matutino- 9h
Vespertino-14h30
15/08/2019
Matutino- 9h
Vespertino-14h30
16/08/2019
Matutino- 9h
Vespertino-14h30
19/08/2019
Matutino- 9h
Vespertino-14h30

12 - Para Programa do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI (Parte Flexível):
O servidor interessado em atuar no Programa do Ensino Médio em Tempo Integral deverá
acessar o link http://gg.gg/inscricaoinclusivaintegral2019 e preencher o cadastro completo. O
agendamento das entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) exigidos para atuação nesse atendimento deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias
serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.emti@edu.se.df.gov.br. A entrevista somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até às 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 14 a 23 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser realizado no sítio.
Local de realização da avaliação: Sede I SEEDF, Sala da Diretoria da Educação Integral, 5º andar do
Edifício Phenícia - Endereço: St. Bancário Norte Q 2 - Brasília, Distrito Federal.
13 - Para a Escola Meninas e Meninos do Parque:
O servidor interessado em atuar na Escola Meninas e Meninos do Parque deverá acessar o
link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das visitas orientadas e
entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
A Declaração de Visita Orientada à unidade escolar deverá ser entregue no dia agendado
para a entrevista.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.emmp@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=314…
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Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período para visitas: 14, 15, 16 e 19 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser realizado no sítio.
Período para análise curricular, apresentação do plano de trabalho e entrevistas: 20, 21, 22 e 23 de
agosto de 2019, conforme agendamento a ser realizado no sítio.
Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho:
Subsecretaria de Formação Continuada dos Professores-EAPE - Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas
Sul 907- Asa Sul, Brasília - DF, 70390-070

DATA/

ENDEREÇOS PARA VISITA ORIENTADA

HORÁRIO
14 a 19/08/2019
Matutino

Vespertino

9h

14h30

Unidade Escolar

Endereço

Escola de Meninos e Meninas
do Parque - EMMP

Parque da Cidade Sara Kubitschek,
Estacionamento 06, Asa Sul - DF

14 - Para a Escola do Parque da Cidade – PROEM:
O servidor interessado em atuar na Escola do Parque da Cidade - PROEM - deverá acessar
o link http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das visitas orientadas e
entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
A Declaração de Comparecimento à unidade escolar deverá ser entregue no dia agendado
para a entrevista.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) deverão ser apresentados no ato da entrevista. As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado para o correio eletrônico
plano.proem@edu.se.df.gov.br, devidamente identificado com nome completo e matrícula. A entrevista
somente será realizada mediante o envio do respectivo plano.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período para visitas: 14, 15, 16 e 19 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Período para análise curricular, apresentação do plano de trabalho e entrevistas: 20, 21, 22 e 23
agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da entrevista, análise curricular e apresentação do Plano de Trabalho:
Subsecretaria de Formação Continuada dos Professores-EAPE - Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas
Sul 907- Asa Sul, Brasília - DF, 70390-070.

DATA/

ENDEREÇOS PARA VISITA ORIENTADA

HORÁRIO
14 a 19/08/2019

Unidade Escolar

Endereço

Matutino

Escola do Parque da CidadePROEM

SGAS 909 -CONJ A – Fundos- Asa
Sul- DF

Vespertino
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16 - Para a Educação a Distância:
O servidor interessado em atuar na Educação a Distância deverá acessar o link
http://bit.ly/aptidao2019 e preencher o cadastro completo. O agendamento das visitas orientadas e
entrevistas será divulgado no sítio da SEEDF.
Os certicados dos cursos de formação acadêmica ou formação continuada (originais e
cópias) e da declaração de atuação na educação a distância deverão ser apresentados no ato da avaliação.
As cópias serão retidas pela Banca Examinadora.
Período de agendamento: das 14 horas do dia 12/08/2019 até as 17 horas do dia 18/08/2019.
Período de entrevistas: 20 a 26 de agosto de 2019, conforme agendamento a ser divulgado no sítio.
Local de realização da avaliação: CEJAEP EAD de Brasília. Endereço: L2 Sul, SGAS 602 (dentro do
CESAS - entrada lateral).

ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES QUE ATUAM OU ATUARAM NOS COMPONENTES
CURRICULARES
ESPECIAIS,
ATENDIMENTOS,
UNIDADES
ESCOLARES
ESPECIALIZADAS, ESCOLAS DE NATUREZA ESPECIAL, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E/OU
EMTI (PARTE FLEXÍVEL)
Os servidores que atenderem ao exposto no art. 44 da Portaria nº 256, de 8 de agosto de
2019, publicada no DODF nº 150, de 9 de agosto de 2019, deverão seguir as orientações abaixo
especificadas.
Os servidores que estiverem atuando e/ou atuaram, a qualquer tempo, em componente
curricular especial, atendimento, unidade escolar especializada, escola de natureza especial, educação
profissional, educação a distância e/ou EMTI (Parte Flexível) que não possuírem aptidão cadastrada no
SIGEP não precisarão agendar atendimento no link divulgado pela Secretaria de Estado de Educação e
deverão comparecer diretamente à Unidade I da SEEDF, cujo endereço é SBN, Quadra 02, Bloco C,
Edifício Phenícia, de 14 a 23 de agosto de 2019, dias úteis, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h,
portando a Declaração de Atuação original expedida pela unidade escolar, especicando a atuação do
servidor, e cópia dos certicados dos cursos de capacitação realizados na área pleiteada.
Salienta-se que o atendimento será realizado por ordem de chegada, por meio de entrega de
senhas e somente nos horários acima especificados.
Estas Subsecretarias colocam-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se zerem
necessários, pelo telefone (61) 99553-3340 ou pelo e-mail aptidão@edu.se.df.gov.br
Atenciosamente,
HELBER RICARDO VIEIRA
Subsecretário de Educação Básica
VERA LÚCIA BARROS
Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral
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Documento assinado eletronicamente por HELBER RICARDO VIEIRA -Matr. 02432048,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 12/08/2019, às 13:28, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA RIBEIRO DE BARROS - Matr.
02424185, Subsecretário(a) de Educação Inclusiva e Integral, em 12/08/2019, às 13:56,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26473905 código CRC= 79543F7F.
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