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OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B DRAGEA, CÁPSULA OU COMPRIMIDO
CONTENDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES VITAMINAS E SUAS DOSES MÍNIMAS:
B1, 1,2mg; B2, 1,3mg; B3, 16mg; B6, 1,3mg, conforme Ata de Registro de Preço nº
152/2021-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004204 e Autorização
de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003762. VALOR: R$ 901,25 (novecentos e um
reais e vinte e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do
Empenho: 27/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 286/2021 - UASG 926119
O Pregoeiro da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico em referência, sagraram-se vencedoras
(empresa, item e valor unitário): BML HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 27.187.758/000137: item 02 (R$ 340,00), item 03 (R$ 347,80), item 04 (R$ 347,80), item 05 (R$ 370,00),
item 06 (R$ 370,00), item 09 (R$ 269,85). Os itens 01, 07, 08, 10 e 11, restaram
fracassados. Perfazendo o valor total licitado de R$ 237.802,15.
PEDRO PAULO B. D. C. FLEURY
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 351/2021 - UASG 926119
O Pregoeiro da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico em referência, sagraram-se vencedoras
(empresa, item e valor unitário): ELFA MEDICAMENTOS S.A - CNPJ:09.053.134/000145: item 01 (R$ 1,19), item 05 (R$ 1,74); STOCK MED PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.106.005/0001-80: item 02 (R$ 10,2466), item 03 (R$
10,2466); CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.847.837/0001-10:
item 04 (R$ 0,4415), item 13 (R$ 0,7541), item 14 (R$ 0,7541), item 15 (R$ 27,2822);
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66: item 07 (R$ 4,30), item
08 (R$ 4,30); HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
S.A - CNPJ: 26.921.908/0002-02: item 09 (R$ 36,30), item 10 (R$ 36,30), item 11 (R$
8,0711), item 12 (R$ 8,0711); CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - CNPJ: 05.782.733/0001-49: item 16 (R$ 1,30); BR SUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.438.123/0001-89: item 17 (R$ 1,47); UNI
HOSPITALAR CEARA LTDA - CNPJ: 21.595.464/0001-68: item 18 (R$ 205,00); NSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.729.047/0001-02: item 19
(R$ 188,00). Os itens 06, 10, 12 e 14, restaram desertos, os itens 03 e 08, fracassados e os
itens 03, 08, 10, 12 e 14 foram assumidos pela vencedora da ampla concorrência, conforme
previsão do subitem 5.7.1 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R$ 2.334.028,63.
PEDRO PAULO B. D. C. FLEURY
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 352/2021
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência,
sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): HOSPFAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 26.921.908/0002-02, 1 (R$
2,93); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:
44.734.671/0001-51, 2 (R$ 5,95), 6 (R$ 5,45); STOCK MED PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.106.005/0001-80, 5 (R$ 7,3864); FRESENIUS
KABI BRASIL LTDA - 49.324.221/0016-90, 10 (R$ 1,95), 12 (R$ 2,25), 14 (R$ 2,20),
15 (R$ 2,20), 16 (R$ 2,30). Perfazendo o valor total licitado de R$ 991.218,6108. Os itens
3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17 restaram fracassados, sendo os quantitativos dos itens 11, 13
assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 367/2021
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência,
sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): PHARLAB INDUSTRIA
FARMACEUTICA S.A - CNPJ: 02.501.297/0005-28, 1 (R$ 2,00); CREDPHARMA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.061.543/0001-33, 2 (R$ 2,47);
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:
44.734.671/0001-51, 3 (R$ 39,00); PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ:
73.856.593/0001-66, 5 (R$ 13,50), 6 (R$ 2,00). Perfazendo o valor total licitado de R$
524.124,10. Os itens 4, 7, 8 restaram fracassados, sendo os quantitativos dos itens 4, 7
assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 383/2021 - UASG 926119
Objeto: Solicitação de Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos: KIT
PERFURADOR PNEUMÁTICO DE USO EXCLUSIVO CIRÚRGICO, para atender as
demandas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações
e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 00060-00336829/2018-61. Total
de 4 itens (Ampla concorrência e cotas reservadas às ME/EPP’s). Valor Estimado: R$
2.792.531,4600. Cadastro das Propostas: a partir de 28/10/2021. Abertura das Propostas:
16/11/2021, às 9 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital
encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN,
Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de
Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.
JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 384/2021 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material odontológico Exclusividade ME/EPP, em sistema de
registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF, conforme
especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 0006000243898/2021-28. Total de 21 itens (Exclusivos às ME/EPP’s). Valor Estimado: R$
117.429,2274. Cadastro das Propostas: a partir de 28/10/2021. Abertura das Propostas:
11/11/2021 às 9 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital
encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN,
Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de
Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.
JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira
AVISOS DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 382/2021 - UASG 926119
Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES,
PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – BALÃO DILATADOR PARA
ACALASIA e outros, não contemplado na Tabela SUS DE OPME do Ministério da
Saúde, para atender a demanda da unidade de ENDOSCOPIA, da Secretaria de Saúde –
DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo:
00060-00292264/2021-07. Total de 6 itens (Ampla concorrência e cotas reservadas às
ME/EPP’s). Valor Estimado: R$ 443.331,3636. Cadastro das Propostas: a partir de
28/10/2021. Abertura das Propostas: 11/11/2021 às 9 horas, horário de Brasília, no site
www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com
ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala:
Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.
FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2021
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01.
Contratada: BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
LTDA. EPP. - CNPJ nº 01.299.509/0001-40. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento materiais, peças,
componentes e acessórios de reposição para AGREGÔMETRO, visando atender às
necessidades da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) e suas Agências Transfusionais.
Unidade Orçamentária: 23.202. Número da Notas de Empenho: 2021NE00763 e
2021NE00764. Programas de Trabalho: 10.122.8202.8517.0117. Natureza da Despesa:
33.90.39 e 33.90.30. Fonte de Recurso: 138. Valor total: R$201.032,72. Processo nº 0006300005024/2021-90. Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura, podendo ser
prorrogado. Assinam em 15 de outubro de 2021, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO,
Presidente, e pela Contratada: MARA LÚCIA MONTANDON BORGES.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL
SELEÇÃO DE FORNECEDORES
ATO CONVOCATÓRIO Nº 55/2021
O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF
comunica aos interessados sobre a publicação da Seleção de Fornecedores, referente ao
Ato Convocatório nº 55/2021 - Aquisição de mantas de polipropileno por meio de registro
de preços.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO, por meio
do endereço eletrônico www.bionexo.com
1) Ato Convocatório nº 55/2021 - Período de acolhimento de propostas inicia em
28/10/2021 às 09h00min até o dia 08/11/2021 às 08h59min. Data de abertura da sessão:
08/11/2021, às 09h00 - horário local.
Informações referentes à Seleção de Fornecedores poderão ser solicitadas por meio do email: compras.materiais@igesdf.org.br.
Brasília/DF, 27 de setembro de 2021
GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 31, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO
CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL A DISTÂNCIA DE BRASÍLIA - CEJAEP EaD de Brasília.
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
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TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes no CURSO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO no CENTRO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A
DISTÂNCIA DE BRASÍLIA, situado na SGAS Quadra 602, Projeção D, Asa Sul,
Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.200- 620, Brasília - DF, para o 1º semestre do ano
letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no CURSO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE a distância: Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria Escolar.
1.1.1. Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar a Distância - Eixo
Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social, na modalidade: Educação
Profissional Técnica de Nível Médio a Distância, a ser ofertado no Centro de Educação de
Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília, tem como embasamento
legal os seguintes atos: Parecer nº 62/2018-CEDF; Parecer nº 119/2018-CEDF; Parecer nº
222/2016-CEDF e processo 00080-00206228/2018-51 (30887307).
1.2. Doravante, no presente Edital, o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação
Profissional de Brasília será denominado apenas por CEJAEP EaD de Brasília.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pela Diretora do CEJAEP EaD de Brasília, INDIRA VANESSA
PEREIRA REHEM, matrícula 31.110-3, composta da seguinte forma: Titulares:
ADRIANA R. DE ALMEIDA REIS, Vice-Diretora, matrícula 26.648-5; ANA LÚCIA
FIGUEIRÓ, Supervisora Pedagógica, matrícula 221.983-2; Suplentes: AUDINEIR
EMÍDIO GOMES, Chefe de Secretaria, matrícula 27.677- 4 e GILVAN MARQUES DA
SILVA, Técnico Gestão Escolar, matrícula 20.178-2, todos lotados no CEJAEP EaD de
Brasília.
2.3. A Comissão Local será presidida por INDIRA VANESSA PEREIRA REHEM,
Diretora, matrícula 31.110-3, em exercício no CEJAEP EaD de Brasília.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso
pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, junto à
Comissão Local do CEJAEP EaD de Brasília, pela divulgação e pelo acompanhamento de
todo o Processo Seletivo de que trata este Edital.
3. DO CURSO E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria Escolar a Distância está
organizado em 03 (três) semestres de acordo com a Matriz Curricular aprovada pelo
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), conforme Plano de Curso aprovado
pelo Parecer nº 222/2016 do CEDF, totalizando 1.350 horas.
3.2. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.2.1. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.3. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com
a ordem de sorteio no certame.
3.4. A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 50 (cinquenta)
estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em
Secretaria Escolar, na modalidade a distância.
3.5. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:

Curso

Forma de
Turno
Acesso

Técnico de Nível
Médio de Técnico em
Sorteio
Secretaria Escolar a
Distância

Educação
Distância

a

Ampla
concorrência

Pessoas
com
deficiência
ou Total
transtorno
do Geral
espectro autista

240

60

300

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente,
pela internet por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF): www.educacao.df.gov.br, de 00h do dia 23 de novembro de 2021 até as 23h59
do dia 5 de dezembro de 2021.
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4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria Escolar
a Distância, é necessário ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos no ato da
matrícula; estar cursando no mínimo, a segunda (2ª) série do Ensino Médio ou o
equivalente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ter concluído o Ensino Médio.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no período de 06 a 15 de dezembro de 2021, sendo
o resultado disponibilizado no dia 16 de dezembro, a partir das18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
CEJAEP EaD de Brasília.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEJAEP EaD de Brasília, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE, por meio
eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio (que estará disponível na secretaria escolar da
CEJAEP EaD de Brasília) e entregá-lo à Comissão Local no dia 17 de dezembro de 2021
das 9h às 16h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
5.7. Não será feita a divulgação de resultados por telefone.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. Os candidatos contemplados no sorteio deverão, obrigatoriamente, participar da
Palestra de orientação sobre o Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria
Escolar, que ocorrerá via web conferência em página da Internet em dia(s) e horário(s) a
serem divulgados pelo CEJAEP EaD de Brasília.
7.2. A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 4 a 6 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do site
da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
7.3. Obedecida à ordem do sorteio, o CEJAEP EaD de Brasília poderá realizar a 2ª
chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.3.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada no período de
12 a 14 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.4. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEJAEP realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para
inscrição e matrículas.
7.5. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 17 de janeiro de
2022, das 9h às 16h, na Secretaria Escolar do CEJAEP EaD de Brasília.
7.6. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1. Declaração de Escolaridade;
7.6.2. Histórico Escolar;
7.6.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do candidato);
7.6.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.6.5. Uma foto 3x4 colorida e recente (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de
"scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
7.6.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225/2008;
7.6.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009.
7.7. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos itens 7.6.1 a 7.6.6, deverá ser apresentado laudo médico
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atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.8. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal.
7.9. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.10. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre
letivo, será considerado desistente e a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.11. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até 05 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não
incorrer no item 7.10.
7.11.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas
nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEJAEP EaD de Brasília, os quais
serão afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional
de Ensino do Plano Piloto e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao 1º semestre letivo de
2022.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
cejaep.se.df.gov.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único, do artigo 7º do Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. O Plano de Curso e respectiva Matriz Curricular referentes à oferta presente neste
Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site: cejaep.se.df.gov.br.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial, por meio da plataforma
Moodle (via internet), ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e
documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN FRAGA PARANAGUÁ
EDITAL Nº 32, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL (CESAS).
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA no CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS DA ASA SUL (CESAS), situado no SGAS II - Setor de Grandes Áreas Sul
602 - Brasília - DF, CEP: 70200-620, para o primeiro semestre do ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos cursos de FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA (FIC) na MODALIDADE presencial: FIC Operador de
Computador, FIC Assistente Administrativo, FIC Jardineiro e FIC Auxiliar de Cozinha.
1.2. Doravante, no presente Edital o CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS DA ASA SUL será denominado apenas por CESAS.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pelo Diretor da Unidade Escolar - UE, RÉUS ANTUNES DE
OLIVEIRA, professor, matrícula 36.150-x, lotado no CESAS, composta da seguinte
forma: Titulares: ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA, Coordenador de
Cursos e professor, matrícula 212.655-9; REGIANE PRATA DA FONSECA SILVA,
Coordenadora de Integração com o Pronatec e professora, matrícula 32907-X; NATHAN
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BELCAVELLO DE OLIVEIRA, Coordenador de Estágios e professor, matrícula 181.236X; DANIELA ANDRADE RASLAN, Coordenadora de Curso e professora, matrícula
212.163-8 e Suplente: RÉUS ANTUNES DE OLIVEIRA, Diretor e professor, matrícula
36.150-x, todos lotados no CESAS.
2.3. A Comissão Local será presidida por ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE
PAULA, Coordenador de Cursos e professor, matrícula 212.655-9, lotado no CESAS.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto será responsável, junto à
Comissão Local do CESAS, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo
Seletivo de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. Os cursos de Formação Inicial e Continuada estão regulamentados pela Portaria nº
193, de 28 de abril de 2017, publicado no DODF nº 83, de 03 de maio de 2017.
3.1.1. O Curso de Formação Inicial e Continuada Operador de Computador está
organizado conforme Matriz Curricular do Plano de Curso Formação Inicial e Continuada
de Operador de Computador no documento nº 16721278, presente no processo 0008000106268/2018-01, aprovado pelo Parecer Técnico SEI - GDF (16721340 - nº 32/2018 SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP), totalizando 200 horas.
3.1.2. O Curso de Formação Inicial e Continuada de Jardineiro está organizado conforme a
Matriz Curricular do Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada de Jardineiro no
documento nº 20188650, presente no processo 00080-00105756/2018-93, e de acordo com
Parecer Técnico (20188705 - SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP), totalizando 200 horas.
3.1.3. O Curso de Formação Inicial e Continuada de Assistente Administrativo está
organizado conforme a Matriz Curricular do Plano de Curso de Formação Inicial e
Continuada de Assistente Administrativo no documento nº 10127780, presente no processo
00080- 00091614/2018-31, e de acordo com Parecer Técnico (10152578 SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP), totalizando 200 horas.
3.1.4. O Curso de Formação Inicial e Continuada de Auxiliar de Cozinha está organizado
conforme a Matriz Curricular do Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada de
Auxiliar de Cozinha no documento nº 19466069, presente no processo 0008000101622/2018-01, e de acordo com Parecer Técnico (223338925 SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP), totalizando 220 horas.
3.2. Serão reservadas 20% das vagas por curso em cada turno, para candidatos com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.2.1. O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.3. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a
ordem de sorteio do certame.
3.4. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 10 estudantes no
FIC de operador de Computador, 15 estudantes no FIC de jardinagem, 20 estudantes no
FIC de Assistente Administrativo e 10 no FIC de Auxiliar de Cozinha, na modalidade
presencial, disponíveis neste Edital.
3.5. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:

Curso

Forma Ampla Concorrência
de
Acesso

Pessoas com deficiência ou
Total
transtorno do espectro autista

Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno
FIC Assistente
Sorteio
Administrativo

24

FIC Operador
Sorteio 12
de Computador

12

FIC Jardineiro

Sorteio

FIC
Auxiliar
Sorteio
de Cozinha
Total Geral

12

06

30

03

30

16

04

20

16

04

20

17

100

68

3

3

3.6. Os candidatos serão selecionados por curso e turno, sendo de sua inteira
responsabilidade indicar a escolha no ato da inscrição.
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente,
pela internet, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF): www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 23 de novembro de 2021
até as 23h59 do dia 5 de dezembro de 2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso por turno e um tipo das vagas
oferecidas neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.5.1. Para inscrever-se no Curso FIC de Operador de Computador, o estudante deverá
observar as seguintes exigências mínimas:
4.5.1.1. Ter Ensino Fundamental I completo (1º a 5º ano, ou equivalente ao 1º Segmento
da Educação de Jovens e Adultos).
4.5.1.2. Ter no mínimo 14 anos no ato da matrícula.
4.5.1.3. Para inscrever-se no Curso FIC Jardineiro, o estudante deverá observar as
seguintes exigências mínimas:
4.5.1.4. Ter Ensino Fundamental I completo (1º a 5º ano, ou equivalente ao 1º Segmento
da Educação de Jovens e Adultos).
4.5.1.5. Ter no mínimo 15 anos no ato da matrícula.
4.5.2. Para inscrever-se no Curso FIC Assistente Administrativo, o estudante deverá
observar as seguintes exigências mínimas:
4.5.2.1. Ter Ensino Fundamental II completo (6º a 9º ano, ou equivalente ao 2º Segmento
da Educação de Jovens e Adultos).
4.5.2.2. Ter no mínimo 15 anos no ato da matrícula.
4.5.3. Para inscrever-se no Curso FIC de Auxiliar de Cozinha, o estudante deverá
observar as seguintes exigências mínimas:
4.5.3.1. Ter Ensino Fundamental I completo (1º a 5º ano, ou equivalente ao 1º Segmento
da Educação de Jovens e Adultos).
4.5.3.2. Ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente de 6 a 15 de dezembro de 2021, sendo o resultado
disponibilizado no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das18h, no site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do
CESAS e no site https://cesas.se.df.gov.br/ead/.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa de computador que gera
aleatoriamente a ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos
matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CESAS, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE,
por meio eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio e entregá-lo à Comissão Local no dia 21 de
dezembro de 2021, das 8h às 18h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
05 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 04 a 06 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do
site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
7.2. Obedecida à ordem do sorteio, o CESAS poderá realizar a 2ª chamada dos candidatos
contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada no período de
12 a 14 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CESAS realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para
inscrição e matrículas.
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7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 17 de janeiro de
2022 até o preenchimento das vagas, das 8h às 20h, na Secretaria Escolar do CESAS.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos
na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação
do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.5. Duas fotos 3x4 coloridas e recentes;
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Auto declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico
atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal deverá
assinar um documento de autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção, em até 5 (cinco)
dias, nos termos do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
aprovado pela Portaria nº 15/2015 - SEEDF, alterada em seus dispositivos pela Portaria nº
180/2019 - SEEDF, para não incorrer no item 7.10.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas
nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes curriculares. No caso
de ainda estarmos no período de confinamento devido à pandemia, a frequência será feita
pela plataforma MOODLE.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CESAS, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino do
Plano Piloto e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro semestre
letivo de 2022.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
https://cesas.se.df.gov.br/ead/ cabendo ao candidato o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site:
https://cesas.se.df.gov.br/ead/.
8.6. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.7. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.8. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma
Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e
documentos da SEEDF.
8.9. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
EDITAL Nº 33, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE PLANALTINA.
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
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TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA e EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO no CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE PLANALTINA, situado Entre Avenidas Contorno com a
Avenida Independência Setor Hospitalar - S/N - CEP: 73310-000 - Planaltina Distrito Federal, para o primeiro semestre do ano de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA - FIC NA MODALIDADE A DISTÂNCIA:
Balconista de Farmácia; nos CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO na modalidade presencial: Curso Técnico de Nível
Médio de Técnico em Análises Clínicas, Curso Técnico de Nível Médio de Técnico
em Enfermagem, Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Nutrição e
Dietética e Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Saúde Bucal; e na
modalidade a distância: Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Controle
Ambiental, Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática, Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Registros e Informações em Saúde, Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretaria Escolar e Curso Técnico de
Nível Médio de Técnico em Tradução e Interpretação de LIBRAS.
1.2. Doravante, no presente Edital, o Centro Educação Profissional Escola Técnica
de Planaltina será denominado apenas por CEP-ETP.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste
Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro
semestre do ano letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela
Comissão Local, designada pelo Diretor do CEP-ETP, PAULO CÉSAR RAMOS
ARAÚJO, matrícula 31.628-8, composta da seguinte forma: Titulares: MIRIAN
FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Secretária Escolar, matrícula 219.689-1;
CILENE ANTÔNIO DA NATIVIDADE, Professora, matrícula 31.174-X; VALTER
LOPES, Professor, matrícula 39.001-1; WANESSA DE CASTRO, Professora,
matrícula 26.038-x; MÁRCIO FERREIRA, Professor, matrícula 31.288-6; e
Suplentes: LÚCIA GOMES DOS SANTOS ALENCAR, matrícula 69.187-9,
servidora em exercício na Secretaria Escolar; ELIAS BATISTA DOS SANTOS,
Professor, matrícula 61,845-4, lotados no CEP-ETP.
2.3 A Comissão Local será presidida por MIRIAN FRANCISCO RIBEIRO DE
OLIVEIRA, Secretária Escolar do CEP-ETP, matrícula 219.689-1.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de
Educação Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo
o Processo Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do
certame possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no
Decreto Distrital nº32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Planaltinaserá responsável, junto à
Comissão Local do CEP-ETP, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o
Processo Seletivo de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. Curso FIC - BALCONISTA DE FARMÁCIA, com carga horária total de 240
(duzentas e quarenta horas), conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
Técnico nº 10/2020 - SEE/SUBEB/DIEP/GEP, processo 00080-00147476/2020-17,
na modalidade de Educação Distância - EaD.
3.2. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA está organizado em 3 (três) semestres, conforme Plano de Curso
aprovado pelo Parecer nº 168/2019 do Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF), totalizando 1.560 horas.
3.3. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
está organizado em 3 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo
Parecer nº 169/2019 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF),
totalizando 1.548 horas.
3.4. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM ENFERMAGEM está
organizado em 03 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
nº 255/2017 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando
1.560 horas.
3.5. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL está
organizado em 03 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer
nº 83/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.450
horas.
3.6. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL está
organizado em 3 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº
72/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.500 horas.
No mínimo, 20% (vinte por cento) de carga horária presencial a ser cumprida nas
dependências do CEP-ETP.
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3.7. O Curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM INFORMÁTICA está organizado
em 03 (três) semestres, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 157/2019, do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.200 horas. No mínimo,
20% (vinte por cento) de carga horária presencial a ser cumprida nas dependências do
CEP-ETP.
3.8. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM REGISTROS E
INFORMAÇÕES EM SAÚDE está organizado em 3 (três) semestres, conforme Matriz
Curricular aprovada e autorizada pelo Parecer nº 222/2016 do Conselho de Educação do
Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.350 horas. No mínimo, 50% (cinquenta por cento)
de carga horária presencial a ser cumprida nas dependências do CEP-ETP.
3.9. O curso Técnico de Nível Médio de TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR está
organizado em 03 (três) semestres, conforme Matriz Curricular aprovada e autorizada pelo
Parecer nº 222/2016 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando
1.350 horas. No mínimo, 20% (vinte por cento) de carga horária presencial a ser cumprida
nas dependências do CEP-ETP.
3.10. O curso Técnico de Nível Médio em TÉCNICO EM TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS está organizado em 3 (três) semestres, conforme Plano
de Curso aprovado, a título provisório e em caráter excepcional pela Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, pela Ordem de Serviço nº 262, de 8 de setembro de 2021 DODF nº 171, de 10 de setembro de 2021, página 8, totalizando 1.410 horas. No mínimo,
20% (vinte por cento) de carga horária presencial a ser cumprida nas dependências do
CEP-ETP.
3.11. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.12. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.13. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de
acordo com a ordem de sorteio no certame.
3.14. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 (trinta e
cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
na modalidade de Educação Presencial; 50 (cinquenta) estudantes por turma nos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância; e
50 (cinquenta) estudantes por turma nos cursos de Formação Inicial e Continuada, na
modalidade de Educação a Distância.
3.15. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
Forma
Curso

Pessoas com deficiência ou transtorno

Ampla Concorrência

do espectro autista

Total

de
Acesso

Curso

Geral
Matutino Vespertino Noturno EaD Matutino Vespertino Noturno EaD

FIC

Balconista de Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

Sorteio

56

-

-

-

14

-

-

-

70

Sorteio

28

-

28

-

7

-

7

-

70

Sorteio

28

-

28

-

7

-

7

-

70

Sorteio

56

-

-

-

14

-

-

-

70

Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

Farmácia
Curso
Técnico
Nível
de

de
Médio

Técnico

em
Enfermagem
Curso
Técnico
Nível

de
Médio

de

Técnico

em

Nutrição

e Dietética
Curso
Técnico
Nível

de
Médio

de

Técnico

em

Saúde

Bucal
Curso
Técnico
Nível

de
Médio

de

Técnico

em

Análises

Clínicas
Curso
Técnico
Nível
de

de
Médio

Técnico

em Secretaria
Escolar
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Curso

Técnico

de

Nível

Médio

de

Técnico em Registros Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

Técnico em Tradução Sorteio

-

-

-

120

-

-

-

30

150

168

-

56

720

42

-

14

180

1180

e

Informações

em

Saúde

Curso

Técnico

Nível

Médio

Técnico

de
de
em

Informática

Curso

Técnico

de

Nível

Médio

de

Técnico em Controle
Ambiental

Curso

Técnico

de

Nível

Médio

de

e

Interpretação

de

Libras

Total

3.16. Os candidatos serão selecionados por curso e turno, sendo de sua inteira
responsabilidade indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente
pela internet, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF): www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 23 de novembro de 2021
até as 23h59 do dia 5 de dezembro de 2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecido neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6. Para inscrever-se nos Cursos Técnico de Nível em Técnico em Enfermagem, Técnico
em Nutrição e Dietética, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Análises Clínicas, Técnico
em Tradução e Interpretação de Libras, Técnico Controle Ambiental, Técnico em
Informática, Técnico em Registros e Informações em Saúde ou Técnico em Secretaria
Escolar, o estudante deverá observar as seguintes exigências:
4.6.1. Estudantes que concluíram o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), em Instituições Educacionais devidamente regularizadas junto à
SEEDF, bem como de outros Estados da Federação.
4.6.2. Estudantes que estejam cursando a 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio ou equivalente,
em Instituições Educacionais devidamente regularizadas junto à SEEDF, bem como de
outros Estados, e tenham idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, em 31 de agosto
de 2021.
4.7. Para os cursos FIC de Balconista de Farmácia, estudantes que estejam cursando o 9º
ano do Ensino Fundamental II ou equivalente, em Instituições Educacionais devidamente
regularizadas junto à SEEDF, bem como de outros Estados, e tenham idade mínima de 16
(dezesseis) anos completos, em 31 de março de 2022.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no período de 6 a 15 de dezembro de 2021, sendo
o resultado disponibilizado no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 18h, no site da
SEEDF: www.educacao.df.gov.bre, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria
do CEP-ETP.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEP-ETP, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE, por meio
eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
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5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio (disponível na Secretaria Escolar do CEPETP)e entregá-lo à Comissão Local no dia 17 de dezembro de 2021, das 8h às 21h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na 1ª chamada, dentro do número de vagas,
será realizada de 4 a 6 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.2. Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETP poderá realizar a 2ª chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada no período
de 12 a 14 de janeiro de 2022, pela internet, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEP-ETP realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios
para inscrição e matrículas.
7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 17 de janeiro de
2022, das 13h às 17h, na Secretaria Escolar do CEP-ETP.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos
descritos na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que permita
identificação do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.5. Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou fotos anteriormente utilizadas);
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração
de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico,
atualizado original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga considerada disponível, não
cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal à Direção da Unidade Escolar em
até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer
no item 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas
letivas nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETP, os quais serão
afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de
Ensino de Planaltina e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao 1º semestre letivo
de 2022.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site do CEPETP www.etecsaude.com.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão
somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
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8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto
no Plano de Curso bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o
parágrafo único do artigo 7º do Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site:
www.etecsaude.com.br.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma
Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e
documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
EDITAL Nº 34, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E NOS
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NO CENTRO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DO GUARÁ PROFESSORA
TERESA ONDINA MALTESE.
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA no CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESCOLA TÉCNICA DO GUARÁ PROFESSORA TERESA ONDINA MALTESE,
situado na EQ 17/19, Lote A, Guará II - Distrito Federal, para o primeiro semestre do
ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA: Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem e Curso
Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação Gráfica, Curso FIC de Operador
de Computador e Curso FIC de Cuidador de Idoso.
1.2. Doravante, no presente Edital, o Centro de Educação Profissional Escola Técnica
do Guará Professora Teresa Ondina Maltese será denominado apenas por CEP-ETG.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestredo
ano letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pela diretora do CEP-ETG, GISELE REJANE SOUZA CALOVI,
matrícula 213.060-2, composta da seguinte forma: Titulares: GISELE REJANE
SOUZA CALOVI, Diretora, matrícula 213.060-2; ELAINE NASCIMENTO AQUINO,
Coordenadora, matrícula 242338-3; BRENNO NOLETO DE OLIVEIRA, Chefe de
Secretaria, matrícula 215.309-2 e Suplentes: ELIANE CRISTINA NERES DA SILVA
ARANTES, Vice-Diretora, matrícula 205.262-8; LETÍCIA MACHADO DE
OLIVEIRA XAVIER, Coordenadora, matrícula 229.181-9; JEISA NERI CARDOSO
QUEIROZ, Secretário Escolar, matrícula 213.226-5, todos lotados no CEP-ETG.
2.3. A Comissão Local será presidida por GISELE REJANE SOUZA CALOVI,
Diretora, matrícula 213.060-2, lotada no CEP-ETG.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital
nº 32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino do Guará será responsável, junto à Comissão Local do CEPETG, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de que trata este Edital.
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3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem, concomitante ao
Ensino Médio e Subsequente, está organizado em regime modular, distribuído em 6 (seis)
módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 184/2018 do Conselho de
Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.840 horas, sendo 1.200 horas de aulas
práticas-teóricas e 640 horas de Estágio Supervisionado.
3.2. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Computação Gráfica, concomitante
ao Ensino Médio e Subsequente, está organizado em 6 (seis) semestres/módulos,
conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 124/2018 do Conselho de Educação
do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.000 horas.
3.3. O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador está
organizado em módulo único, carga horária total de 240 horas, conforme Plano de Curso
aprovado pelo Parecer de Aprovação, de 7 de janeiro de 2020, da Diretoria de Educação
Profissional, documento nº 43183076 do processo 00080-00127718/2020-14 da SEEDF.
3.4. O Curso de Formação Inicial e Continuada em Cuidador de Idoso está organizado em
módulo único, com carga horária total de 220 horas, conforme Plano de Curso aprovado
pelo Parecer Técnico nº 22/2021 da Diretoria de Educação Profissional, documento nº
64869946 do processo 00080-00090742/2021-63 da SEEDF.
3.5. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.5.1. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.6. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com
a ordem de sorteio no certame.
3.7. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 (trinta e
cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
na modalidade presencial e de, no mínimo, 17 (dezessete) estudantes por turma nos cursos
de Formação Inicial e Continuada, na modalidade presencial e a distância.
3.8. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:

Curso

Pessoa com deficiência ou
Ampla Concorrência
transtorno do espectro autista
Forma
Total
de
Geral
Acesso Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno

Técnico
de
Nível
Médio
em
Sorteio 56
Enfermagem
Subsequente

28

56

14

7

14

175

Técnico
de
Nível
Médio
em
Sorteio Enfermagem
Concomitante

28

-

-

7

-

35

Técnico
de
Nível
Médio
em
Sorteio 26
Computação
Gráfica
Subsequente

-

26

6

-

6

64

Técnico
de
Nível
Médio
em
Sorteio Computação
Gráfica
Concomitante

26

-

-

6

-

32

FIC Operador
de
Sorteio 20
Computador
(240h)

20

-

5

5

-

50

FIC Cuidador
de
Idoso Sorteio 20
(220h)

20

-

5

5

-

50

Total

122

82

30

30

20

406

122

3.9. Os candidatos serão selecionados por curso e turno, sendo de sua inteira
responsabilidade indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente
pela internet, por meio do site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do
dia 23 de novembro de 2021 até as 23h59 do dia 5 de dezembro de 2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
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4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecidos neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6. Para inscrever-se no Curso Técnico em Enfermagem na Modalidade Presencial,
concomitante ao Ensino Médio, no turno vespertino, o estudante deverá observar as
seguintes exigências: estar apto, no ano de 2022, a cursar a 2ª ou a 3ª série do Ensino
Médio Regular e ter idade mínima de 16 anos completos ou a completar até 31 de
março de 2022.
4.7. Para inscrever-se no Curso Técnico em Enfermagem na Modalidade Presencial,
subsequente ao Ensino Médio, nos turnos matutino e noturno, o estudante deverá
observar as seguintes exigências: ter concluído o Ensino Médio e apresentar Diploma,
Histórico ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, ter idade mínima de 16 anos
completos ou a completar até 31 de março de 2022.
4.8. Para inscrever-se no Curso Técnico em Computação Gráfica na Modalidade
Presencial, concomitante ao Ensino Médio, no turno vespertino, o estudante deverá
observar as seguintes exigências: estar apto, no ano de 2022, a cursar a 2ª ou a 3ª série
do Ensino Médio Regular.
4.9. Para inscrever-se no Curso Técnico em Computação Gráfica na Modalidade
Presencial, subsequente ao Ensino Médio, nos turnos matutino e noturno, o estudante
deverá observar as seguintes exigências: ter concluído o Ensino Médio e apresentar
Diploma, Histórico ou Declaração de Conclusão.
4.10. Para inscrever-se no Curso FIC de Operador de Computador na Modalidade
Presencial, nos turnos matutino e vespertino, o estudante deverá observar as seguintes
exigências: ter concluído o Ensino Fundamental I Completo (1º ao 5º ano) e idade
mínima de 14 (quatorze) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022.
4.11. Para inscrever-se no Curso FIC de Cuidador de Idoso na Modalidade a Distância,
nos turnos matutino e vespertino, o estudante deverá observar as seguintes exigências:
ter concluído o Ensino Fundamental II Completo (6º ao 9º ano) e idade mínima de 18
(dezoito) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de
vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no período de 6 a 15 de dezembro 2021, sendo
o resultado disponibilizado no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 18h, no site
da SEEDF: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do CEP-ETG.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá
solicitar o código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará
disponível na Secretaria Escolar do CEP-ETG, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência
ou
transtorno
do
espectro
autista
SERÁ
REALIZADO
SEPARADAMENTE, por meio eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio
geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso após a divulgação do resultado do
sorteio, deverá preencher formulário próprio (disponível na Secretaria Escolar do CEPETG) e entregá-lo à Comissão Local no dia 17 de dezembro de 2021, das 8h às 11h e
das 14h às 17h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
5.7. Não será feita a divulgação de resultados por telefone.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF),
na Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor
Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual
compete julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada no período de 4 a 6 de janeiro de 2022, por meio do site da
Secretaria
de
Estado
de
Educação
do
Distrito
Federal
(SEEDF):
www.educacao.df.gov.br.
7.2. Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETG poderá realizar a 2ª chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada, será realizada no período
de 12 a 14 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEP-ETG realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para
inscrição e matrículas.
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7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada no dia 17 de janeiro de
2022 até o preenchimento das vagas, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria
Escolar do CEP-ETG.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar
os seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos
descritos na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que
permita identificação do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.5. Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com
o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente
utilizadas);
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou
declaração de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital
nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido a
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico
atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de
idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno o responsável
legal deverá assinar uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
Simples do candidato, acompanhada do documento de identidade original do
procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga considerada disponível, não
cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência,
para não incorrer no item 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas
letivas nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes
curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETG, os quais serão
afixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar e no site
www.etg.se.df.gov.br, da Coordenação Regional de Ensino do Guará e no site da
SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro
semestre letivo de 2022.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
www.etg.se.df.gov.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão
somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de
acordo com o parágrafo único do artigo 7º do Decreto Federal nº 5.154, de 23 de
julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta
presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site
www.etg.se.df.gov.br.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da
plataforma Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com
recursos tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com
orientações e documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não
presencial, de acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela
Unidade Escolar para a comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo
Processo Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
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EDITAL Nº 35, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA.
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta
Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO no CENTRO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA, situado na
QS 7, Lotes 2, 4, 6 e 8, Avenida Águas Claras - Águas Claras - Distrito Federal,
para o primeiro semestre do ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE
presencial: Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletrônica, Curso Técnico
de Nível Médio de Técnico em Eletrotécnica, Curso Técnico de Nível Médio de
Técnico em Informática e Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em
Telecomunicações.
1.2. Doravante, no Presente Edital o Centro de Educação Profissional - Escola
Técnica de Brasília será denominado apenas por CEP-ETB.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste
Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro
semestre do ano letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada por JACKES RIDAN DA SILVA GUEDES, Diretor, matrícula
200.232-9, composta da seguinte forma: Titulares: JACKES RIDAN DA SILVA
GUEDES, Diretor, matrícula 200.232-9; JOSÉ CARLOS RAMOS, Vice-Diretor,
matrícula 25.123-2 e Suplentes: ELENI RODRIGUES DOURADO DA SILVA,
Supervisora
Administrativa,
matrícula
28.625-7;
ANDERSON
ARAÚJO
FONTENELLE, Supervisor Pedagógico, matrícula 204.557-5; MÁRCIA LIMA DA
CRUZ, Coordenadora, matrícula 202534-5, todos lotados no CEP-ETB.
2.3. A Comissão Local será presidida por JACKES RIDAN DA SILVA GUEDES,
Diretor do CEP-ETB, matrícula 200.232-9.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo
Seletivo; acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do
curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos, interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de
Educação Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o
Processo Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do
certame possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no DecretoDistrital nº 32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau,
inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga será responsável, junto à
Comissão Local do CEP-ETB, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o
Processo Seletivo de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletrônica está organizado em
3 módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 36/2019 do Conselho
de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.260 horas.
3.2. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletrotécnica está organizado
em 4 módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 37/2019 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.640 horas.
3.3. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática está organizado
em 4 módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 39/2019 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.792 horas.
3.4. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Telecomunicações está organizado
em 3 módulos, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 38/2019 do Conselho
de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.560 horas.
3.5. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.5.1. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.6. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes,
de acordo com a ordem de sorteio no certame.
3.7. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 (trinta
e cinco) estudantes por turma nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na modalidade presencial.
3.8. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
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Forma
Cursos

Acesso Matutino Vespertino
Técnico

Pessoas

Ampla Concorrência

com

deficiência

ou

transtorno de espectro autista

de

de

Total
Geral

Noturno Matutino Vespertino

Noturno

56

56

14

14

14

210

56

80

14

14

20

240

80

80

20

20

20

300

56

14

14

140

272

62

68

890

Nível

Médio deTécnico em Sorteio 56
Eletrônica
Técnico

de

Nível

Médio deTécnico em Sorteio 56
Eletrotécnica
Técnico

de

Nível

Médio deTécnico em Sorteio 80
Informática
Técnico
Médio

de

Nível

deTécnico Sorteio 56

emTelecomunicações
Total

248

Não
HaveráTurma

192

Não
HaveráTurma

48

3.9. Os candidatos serão selecionados por curso e turno, sendo de sua inteira
responsabilidade indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente,
por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF):
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 23 de novembro de 2021 até as 23h59
do dia 5 de dezembro de 2021.4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo
serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecidos neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6. Para inscrever-se nos Cursos Técnicos, objeto deste Edital, é necessário que o
candidato tenha concluído o Ensino Médio ou o 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou estar cursando a 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio ou o 3º Segmento da
EJA, 2ª ou 3ª etapas.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no período de 6 a 15 de dezembro de 2021, sendo
o resultado disponibilizado no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 18h, no site da
SEEDF: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria
do CEP-ETB.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEP-ETB, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE, por meio
eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem de sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário que estará disponível na Secretaria Escolar da Unidade
Escolar e entregá-lo à Comissão Local até o dia 17 de dezembro de 2021, das 9h às 12h,
das 14h às 17h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na 1ª chamada, dentro do número de vagas,
será realizada de 4 a 6 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.2. Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETB poderá realizar a 2ª chamada
dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das
vagas remanescentes.

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

PÁGINA 61

Diário Oficial do Distrito Federal

7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada de 12 a
14 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEP-ETB realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos
critérios para inscrição e matrículas.
7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 17 de janeiro
de 2022, até o preenchimento das vagas, das 15h às 20h, na Secretaria Escolar do
CEP-ETB.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar
os seguintesdocumentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade atualizada dos últimos 30 dias, para estudantes
que estejam cursando a 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio ou equivalentes na
Educação de Jovens e Adultos, expedida por unidade escolar pública ou instituição
educacional privada, devidamente regularizada junto a órgão da Secretaria de Estado
de Educação;
7.5.2. Original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para o
candidato que já concluiu o Ensino Médio e Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos
descritos na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional,
passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento com foto que
permita identificação do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.5. Uma foto 3x4 colorida e recente (não serão aceitas fotos reproduzidas com o
uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente
utilizadas);
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou
declaração de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital
nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital n 4.379/2009;
7.5.8. Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à
situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos itens de 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico
atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de
idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno o responsável
legal deverá assinar uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração
Simples do candidato, acompanhada do documento de identidade original do
procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não
apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do
semestre letivo, será considerado desistente e a vaga considerada disponível, não
cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade
Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência para
não incorrer no item 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas
letivas nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes
curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações,
avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETB, os quais serão
fixados em lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional
de Ensino de Taguatinga e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro
semestre letivo de 2022.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
www.etb.com.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão
somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, incluindo o
Estágio Supervisionado, conforme previsto no Plano de Curso bem como comprovar
a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o parágrafo único do artigo 7º do
Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta
presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site:
www.etb.com.br.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará ocancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
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8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma Moodle
(via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos tecnológicos ou materiais
impressos, desde que estejam de acordo com orientações e documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de acordo
com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pelo CEP-ETB para a Comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
EDITAL Nº 36, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA
DEPUTADO JUAREZÃO
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO no CENTRO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DEPUTADO JUAREZÃO, situado na
Quadra 34, Área Especial nº 4, Vila São José, Brazlândia, Brasília - Distrito Federal, CEP
72.734-000,para o primeiro semestre do ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO na modalidade presencial: Curso Técnico
de Nível Médio de Técnico em Informática e Curso de Nível Médio de Técnico em
Enfermagem.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeirosemestre do ano letivo de
2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada por ALESSANDRA ALVES DE MATOS, Diretora, matrícula 21.325-X,
composta da seguinte forma: Titulares: CLÁUDIA DA SILVA ANDRADE, Chefe de
Secretaria, matrícula 23.235-1 e Suplente: ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DE MEDEIROS,
Vice-Diretora, matrícula 38.847-5, todas lotadas na Escola Técnica Deputado Juarezão.
2.3. A Comissão Local será presidida por ALESSANDRA ALVES DE MATOS, Diretora da
Escola Técnica Deputado Juarezão, matrícula 21.325-X.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade do
laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e receber,
analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia será responsável, junto à Comissão
Local da Escola Técnica Deputado Juarezão, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo
o Processo Seletivo de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática está organizado em três
módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 199/2019 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.200 (mil e duzentas) horas e
está autorizado a ser ofertado pela Escola Técnica Deputado Juarezão por meio do Parecer nº
21/2021 CEDF.
3.2. O Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem está organizado em seis módulos
semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 184/2018 do Conselho de
Educação do Distrito Federal (CEDF), totalizando 1.840 (mil oitocentos e quarenta) horas e
está autorizado a ser ofertado pela Escola Técnica Deputado Juarezão por meio do Parecer nº
22/2021 CEDF.
3.3. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com deficiência
ou transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da matrícula.
3.4. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.5. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a
ordem de sorteio no certame.
3.6. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e cinco)
estudantes por turma no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática e 35
(trinta e cinco) estudantes por turma no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em
Enfermagem, na modalidade presencial.
3.7. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:
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Pessoas com deficiência ou transtorno do

Ampla Concorrência

espectro autista

Forma
Cursos

Total

de

Geral

Acesso
Matutino Vespertino Noturno Integral Matutino Vespertino Noturno Integral

Técnico

de

Nível
Médio

de Sorteio -

72

-

-

-

-

-

-

90

-

84

-

-

-

-

-

105

72

84

-

-

-

-

-

195

Técnico em
Informática
Técnico

de

Nível
Médio

de Sorteio -

Técnico em
Enfermagem
Total

-

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas, exclusivamente
por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF):
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 23 de novembro de 2021 até as 23h59
do dia 5 de dezembro de 2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecidos neste Edital.
4.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática
presencial, é necessário que o estudante tenha concluído o Ensino Médio até o ano de
2021 e apresentar o Histórico Escolar e/ou Declaração de Escolaridade do Ensino Médio
que comprove a conclusão.
4.7. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem
presencial, é necessário que o estudante tenha concluído o Ensino Médio até o ano de
2021, apresentar o Histórico Escolar e/ou Declaração de Escolaridade do Ensino Médio
que comprove a conclusão; ter 17 (dezessete) anos completos no ato da matrícula e 18
(dezoito) anos completos para iniciar o Estágio Supervisionado. 5.DO PROCESSO
SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.
5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente, sendo o resultado disponibilizado no dia 16 de
dezembro de 2021, a partir das 18h, no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br e, no dia
seguinte, afixado em lugar visível na portaria da Escola Técnica Deputado Juarezão.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o
código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar da Escola Técnica Deputado Juarezão, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE, por meio
eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio (disponível na Secretaria Escolar da Unidade
Escolar) e entregá-lo à Comissão Local no dia 20 de dezembro de 2021, das 8h30 às 12h e
de 14h às 17h30.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
5.6.1. As datas e as formas de convocação da 2ª ou demais chamadas constarão no site:
http://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/etbraz/.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário
Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na 1ª chamada, dentro do número de vagas,
será realizada no período de 4 a 6 de janeiro de 2021, por meio do site da
SEEDF:www.educacao.df.gov.br.
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7.2. Obedecida à ordem do sorteio, a Escola Técnica Deputado Juarezão
poderá realizar a 2ª chamada dos candidatos contemplados para matrícula até
o preenchimento total das vagas remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada no
período de 12 a 14 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, a Escola
Técnica Deputado Juarezãorealizará chamadas para a comunidade, com
estabelecimento e divulgação pública dos critérios para inscrição e matrículas.
7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 17 de
janeiro de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar da
Escola Técnica Deputado Juarezão.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá
apresentar os seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros
documentos descritos na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho,
carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro
documento com foto que permita identificação do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.5. Duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos
reproduzidas com o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou
foto anteriormente utilizadas);
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou
declaração de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei
Distrital nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Auto declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais
devido à situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista,
além dos documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado
laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de
deficiência, emitido nos últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos
de idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno o
responsável legal deverá assinar uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar sua matrícula pessoalmente, será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de
Procuração Simples do candidato, acompanhada do documento de identidade
original do procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e
não apresentar justificativa legal, decorridos quinze (15) dias letivos após o
início do semestre letivo, será considerado desistente e a vaga considerada
disponível, não cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da
Unidade Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas,
justificando a ausência para não incorrer no item 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de
horas letivas nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos
componentes curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer
comunicações, avisos oficiais ou normas complementares editadas pela Escola
Técnica Deputado Juarezão, os quais serão afixados em lugar visível na
portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de
Brazlândia e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao primeiro
semestre letivo de 2022.
8.3.O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site
http://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/etbraz/
para
o
devido
acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-seão somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento.
8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante
deverá concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
conforme previsto no Plano de Curso bem como comprovar a conclusão do
Ensino Médio, de acordo com o parágrafo único do artigo 7º do Decreto
Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à
oferta presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no
site http://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/etbraz/.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou
incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os
atos decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito às
penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
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8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da
plataforma Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com
recursos tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as
orientações e documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não
presencial, de acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela
Unidade Escolar para a comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo
Processo Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
EDITAL Nº 37, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
ESTUDANTES NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia, situado na QNN 14, Área Especial, Ceilândia - Distrito
Federal, para o primeiro semestre letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO na modalidade
presencial:Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração, Curso Técnico
de Nível Médio de Técnico em Informática e Curso Técnico de Nível Médio de Técnico
em Logística e na modalidade a distância: Curso Técnico de Nível Médio Integrado à
Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Administração e Curso Técnico de Nível
Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Informática.
1.2. Doravante, no presente Edital, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia será denominado apenas por CEP-ETC.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital
será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre do ano
letivo de 2022.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão
Local, designada pelo Diretor do CEP-ETC, JOUBERT ALMADA CORRÊA, matrícula
27.252-3, composta da seguinte forma: Titulares: Francisco CLEUTON HOLANDA DA
SILVA, matrícula 026.126-2, Conselheiro Escolar; Edmo MARTINS GOMES FILHO,
matrícula 202.800-X, Supervisor Pedagógico e Suplentes: ANDERSON ARAÚJO DA
CUNHA, matrícula 214.479-4, Coordenador do Curso Técnico de Nível Médio de
Técnico em Informática; PEDRO JACKSON G. DA CRUZ FILHO, matrícula 024.994-7,
Coordenador do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração.
2.3. A Comissão será presidida por JOUBERT ALMADA CORRÊA, matrícula 27.252-3,
Diretor do CEP-ETC.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a
compatibilidade do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso
pleiteado; e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo
Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com algum candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia será responsável, junto à Comissão
Local do CEP-ETC, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo
de que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração está organizado em
três módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 84/2009 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e Portaria nº 210/2009 - SEDF,
totalizando 949 horas e 40 minutos.
3.2. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática está organizado em três
módulos semestrais, conforme Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 84/2009 do
Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e Portaria nº 210/2009 - SEDF,
totalizando 1.000 horas.
3.3. O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Logística está organizado em dois
módulos semestrais, conforme Parecer nº 19/2016 do Conselho de Educação do Distrito
Federal (CEDF) e Portaria nº 46/2016 - SEDF, totalizando 800 horas.
3.4. O Curso Técnico de Nível Médio integrado à Educação de Jovens e Adultos de
Técnico em Administração está organizado em quatro módulos semestrais, conforme
Plano de Curso aprovado pelo Parecer nº 43/2020 do Conselho de Educação do Distrito
Federal (CEDF), totalizando 2.160 horas.
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3.5. O Curso Técnico de Nível Médio integrado à Educação de Jovens e Adultos de
Técnico em Informática está organizado quatro módulos semestrais, conforme Plano de
Curso aprovado pelo Parecer nº 43/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF), totalizando 2.160 horas.
3.6. Serão reservados 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos com
deficiência ou com transtorno do espectro autista comprovado por laudo médico no ato da
matrícula.
3.6.1. O candidato deverá apontar, no ato da inscrição, se irá concorrer às vagas para
pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.
3.7. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro
autista serão ofertadas aos demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com
a ordem de sorteio no certame.
3.8. A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 25 (vinte e
cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
na modalidade presencial e de 35 (trinta e cinco) estudantes por turma nos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade a distância.
3.9. A distribuição das vagas, previstas neste Processo Seletivo, encontra-se disposta no
quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:

Forma

Cursos

de

Acesso

Matutino

Pessoas
Ampla Concorrência

com

deficiência

ou transtorno do espectro
autista

Total
Geral

Vespertino

Noturno Integral Matutino Vespertino

Noturno

Integral

Sorteio

84

84

84

-

21

21

21

-

315

Sorteio

84

84

84

-

21

21

21

-

315

Sorteio

56

-

56

-

14

-

14

-

140

Sorteio

80

20

100

Sorteio

80

20

100

Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico

em

Administração
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico

em

Informática
Curso Técnico de
Nível Médio de
Técnico

em

Logística

Curso Técnico de
Nível

Médio

integrado

à

Educação

de

Jovens e Adultos
de

Técnico

Administração

em
a

distância

Curso Técnico de
Nível

Médio

integrado

à

Educação

de

Jovens e Adultos
de

Técnico

Informática

em
a

distância

Total

970

3.10. Os candidatos serão selecionados por curso e turno, sendo de sua inteira
responsabilidade indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para os cursos ofertados neste Edital serão realizadas exclusivamente
por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF):
www.educacao.df.gov.br, no período de 00h do dia 23 de novembro de 2021 até as 23h59
do dia 5 de dezembro de 2021.
4.2. A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.4. O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecidos neste Edital.
4.5. As inscrições on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato.
4.6. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Administração na modalidade
presencial, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.
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4.7. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática na
modalidade presencial, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou
equivalente.
4.8. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Logística na
modalidade presencial, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.
4.9. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio Integrado à Educação de
Jovens e Adultos de Técnico em Administração na modalidade a distância, é necessário
ter 18 (dezoito) completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter
concluído o Ensino Fundamental e não esteja cursando o Ensino Médio ou o 3º
Segmento da Educação de Jovens e Adultos.
4.10. Para inscrever-se no Curso Técnico de Nível Médio integrado à Educação de
Jovens e Adultos de Técnico em Informática na modalidade a distância, é necessário ter
18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da efetivação da matrícula, ter
concluído o Ensino Fundamental e não esteja cursando o Ensino Médio ou o 3º
Segmento da Educação de Jovens e Adultos.
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de
vagas.
5.2. O sorteio será realizado eletronicamente no período de 6 a 15 de dezembro de 2021,
sendo o resultado disponibilizado no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 18h, no
site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na
portaria do CEP-ETC.
5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a
ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de
forma randômica entre todos os inscritos.
5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar
o código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na
Secretaria Escolar do CEP-ETC, após a divulgação dos resultados.
5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE,
por meio eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.
5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do
espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.
5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos
excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.
5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio,
deverá preencher formulário próprio (disponível na Secretaria Escolar do CEP-ETC) e
entregá-lo à Comissão Local no dia 17 de dezembro de 2021 a partir das 9h.
5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a
interposição.
6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo
Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na
Diretoria de Educação Profissional, vinculada à Subsecretaria de Educação Básica
(SUBEB), localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício
Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias
úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado na 1ª chamada, dentro do número de vagas,
será realizada de 4 a 6 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF:
www.educacao.df.gov.br.
7.2. Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETC poderá realizar a 2ª chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas
remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada será realizada no período de
12 a 14 de janeiro de 2022, por meio do site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e 2ª chamadas, o CEP-ETC realizará
chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios
para inscrição e matrículas.
7.4 A matrícula para as vagas remanescentes para a comunidade será realizada de 8h do
dia 18 de janeiro de 2022 às 22h do dia 21 de janeiro de 2022, no site
www.etcdf.com.br.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
7.5.1. Cópia digitalizada da Declaração de Escolaridade, com data de emissão que não
seja superior a 30 dias;
7.5.2. Cópia digitalizada do Histórico Escolar;
7.5.3. Cópia digitalizada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
7.5.4. Cópia digitalizada da carteira de identidade ou outros documentos descritos na Lei
Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de
identificação funcional, ou outro documento com foto que permita identificação do
candidato);
7.5.5. Cópia digitalizada do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.6. Uma foto 3 x 4 digitalizada colorida e recente;
7.5.7. Cópia digitalizada do comprovante de residência ou declaração de residência do
próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4.225/2008;
7.5.8. Cópia digitalizada da Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
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7.5.9. Copia digitalizada da Autodeclaração de impossibilidade de frequentar as aulas
presenciais devido à situação de pandemia de covid-19.
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos
documentos descritos nos subitens 7.5.1. a 7.5.9, deverá ser apresentado laudo médico
atualizado, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos
últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade,
pelo responsável legal. No caso de matrícula no curso noturno, o responsável legal deverá
assinar uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetivar a matrícula pessoalmente, será permitido
fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do
candidato, acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar
em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência para não incorrer
no subitem 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas
nas aulas presenciais para aprovação em cada um dos componentes curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETC, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de
Ceilândia e no site da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao 1º semestre letivo de
2022.
8.3. O cronograma das etapas do processo Seletivo estará disponível no site
www.etcdf.com.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5. Para a obtenção do diploma de Técnico de Nível Médio, o estudante deverá concluir
os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto no Plano
de Curso, bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o parágrafo
único do artigo 7º do Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site www.etcdf.com.br.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer
época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma
Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos
tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com orientações e
documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de
acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PANARAGUÁ FRAGA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - (UASG 450432)
Objeto: Aquisição de dicionários de Libras/Português/Libras destinados à utilização dos
estudantes com Surdez/Deficiência Auditiva, matriculados na Escola Bilíngue Libras e
Português Escrito de Taguatinga, de acordo com o título e as especificações relacionadas a
seguir e no Anexo I, conforme as especificações contidas nesse Edital e seus anexos. Total
de item: 01. Valor total estimado: R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais). Processo
00080-00113729/2020-17. Cadastro das Propostas: a partir de 28/10/2021. Abertura das
Propostas: 11/11/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos
endereços
eletrônicos:www.comprasgovernamentais.gov.br
ehttps://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/
DIEGO FERNANDEZ GOMES
Pregoeiro

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo 00080-00072087/2021-61. Interessados: SAFERNET BRASIL e Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Justifica-se a situação de Dispensa de
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