
1) Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 08/2022 - Aquisição de cânula traqueal
siliconada, pediátrica, flexível, sem balonete e com orifício interno de 5.5mm para atender
à Demanda Judicial.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO, por meio
do endereço eletrônico www.bionexo.com.
1) Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 08/2022 - Período de acolhimento de
propostas inicia em 21/01/2022 às 08h00min até o dia 28/01/2022 às 18h00min – horário
local. (PLATAFORMA BIONEXO - ID 203244920).
Informações referentes aos processos poderão ser solicitadas por meio do e-mail:
compras.materiais@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022
GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS
Nº 16/2021

Processo: 00080-00120570/2021-60 - Partes: SEEDF X CAL - COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI. Objeto: a alteração contratual com vistas a registrar a concessão
de reequilíbrio econômico e financeiro de 51,73% ao saldo remanescente do contrato, que
corresponde ao valor de R$ 470.751,12 (quatrocentos e setenta mil setecentos e cinquenta
e um reais e doze centavos), nos termos do inciso II da alínea d do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, passando o Contrato ao valor total de R$ 1.491.166,82 (um milhão,
quatrocentos e noventa e um mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.366.6221.2964.9314. Natureza
da Despesa: 3.3.90.30. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2022NE00212, no
valor de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), emitida em 18/01/2022.
Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Termo Aditivo: R$ 470.751,12
(quatrocentos e setenta mil setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos). Vigência: a
partir da data de sua assinatura. Assinatura: 19/01/2022. Assinantes: Pela SEEDF:
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela CAL - COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI: CARLOS ALBERTO NUNES ROCHA.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2022
Processo: 00080-00207494/2021-04 - Partes: SEEDF X NOWGO HOLDING E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Objeto: formalizar a doação, gratuitamente, de 15 (quinze)
Kits, listados no Anexo I, contendo, cada um, o quantitativo de 70 (setenta) obras literárias
e 04 (quatro) CDs, destinados a 15 (quinze) unidades escolares, constantes no Anexo II,
com o objetivo de estimular a leitura de jovens estudantes do Ensino Fundamental Anos
Finais, sob gestão do DONATÁRIO, considerando o interesse público e a missão
institucional do DOADOR, por meio do Projeto de Incentivo à Cultura PRONAC.
Assinatura: 19/01/2022. Assinantes: Pela SEEDF (DONATÁRIO): HÉLVIA MIRIDAN
PARANAGUÁ FRAGA. Pela NOWGO HOLDING E PARTICIPAÇÕES (DOADOR):
HELIO GUILHERME DIAS SILVA.

EDITAL Nº 02, DE 20 DE JANEIRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO
FEDERAL.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições legais, torna pública a convocação para a realização da avaliação biopsicossocial
dos candidatos que se declararam com deficiência, habilitados na prova objetiva, referente ao
Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021, do Processo Seletivo Simplificado destinado a
selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
1.1. Os candidatos, habilitados na prova objetiva e convocados, somente poderão realizar a
avaliação biopsicossocial na data, no local e no horário designados no comprovante de
avaliação biopsicossocial, disponível por meio de consulta individual desde as 20 horas do
dia 19 de janeiro de 2022 no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br.
2. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
BIOPSICOSSOCIAL
2.1. A avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como pessoa com
deficiência, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 12 da Lei Complementar Distrital nº 840,
de 2011; dos artigos 3º e 5º da Lei nº 4.317, de 2009; do parágrafo 1º, do artigo 2 da Lei nº
13.146, de 2015; dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 3.298, de 1999; do parágrafo 1º, do artigo 1
da Lei nº 13.764, de 2012, e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2.2. Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de:
a) documento de identidade original; e
b) laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório, de acordo com o modelo
constante do Anexo V do Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021), emitido nos últimos
12 (doze) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
conforme especificado na Lei Distrital nº 4.317, de 2009 e no Decreto nº 3.298, de 1999, e
suas alterações, bem como à provável causa da deficiência e, se for o caso, de exames
complementares específicos que comprovem a deficiência física.

2.2.1. Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do
laudo médico, exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em
cartório), realizado nos últimos 12 (doze) meses, conforme previsto no subitem 13.4
do Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021.
2.2.2. Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter
informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre o
somatório da medida do campo visual em ambos os olhos, conforme previsto no
subitem 13.5 do Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021.
2.3. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo
INSTITUTO QUADRIX.
2.4. Após o horário de chegada estabelecido no comprovante de avaliação
biopsicossocial, será concedido o limite de 10 (dez) minutos de tolerância. Após o
limite de tolerância, o candidato não poderá ser submetido à avaliação biopsicossocial.
2.5. A não observância do disposto no subitem 2.2 deste Edital ou a constatação de
que o candidato não foi qualificado como pessoa com deficiência na avaliação
biopsicossocial acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tal
condição.
2.6. Não haverá segunda chamada, em hipótese alguma, para a realização da avaliação
biopsicossocial. O não comparecimento na data, no local e no horário de chegada
estabelecidos no comprovante de avaliação biopsicossocial, considerando o limite de
tolerância, implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com
deficiência.
2.7. Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, em outro local,
em outra data ou em outro horário diferentes dos estabelecidos. São de
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local da realização
da avaliação biopsicossocial e o comparecimento na data e no horário estabelecidos.
2.8. Não será permitida solicitação de alteração de dia ou de horário, por parte do
candidato, para realização da avaliação biopsicossocial.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O resultado preliminar na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se
declararam com deficiência será divulgado na data provável de 25 de janeiro de 2022.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EDITAL Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO
SENSU) PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS CARREIRAS ASSISTÊNCIA À
EDUCAÇÃO E MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso da delegação de
competência, conferida pela Secretária de Estado de Educação, por meio da Portaria
nº 21, de 11 de janeiro de 2022, publicada no DODF nº 09, de 13 de janeiro de
2022; da Portaria nº 367, de 21 de julho de 2021, artigo 12, inciso VIII, alínea “a”,
considerando o disposto na Portaria nº 07, de 13 de janeiro de 2020, resolve:
Tornar pública a abertura do processo seletivo para concessão de bolsa de estudo de
curso de graduação ou de pós-graduação (lato sensu) - 1º semestre de 2022, no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), para
servidores efetivos das Carreiras Assistência à Educação e Magistério Público. O
presente Edital encontra-se regido nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23
de dezembro de 2011, e do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Será ofertada, por meio deste Edital, bolsa de estudo para cursos de graduação
ou pós-graduação (lato sensu) listados nos objetos de convênios estabelecidos entre
Instituições de Ensino Superior (IES) e a SEEDF.
1.2 O processo seletivo será realizado pela SEEDF, por meio da Subsecretaria de
Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), e será regido por este
Edital.
1.3 Poderá concorrer à bolsa de estudo para curso de graduação ou pós-graduação
(lato sensu) somente o servidor estável que atender, simultaneamente, no momento
da inscrição, aos seguintes requisitos:
I - estar em efetivo exercício nesta SEEDF há pelo menos 3 (três) anos
consecutivos, cedido ou permutado para outro órgão, desde que esteja
desempenhando as mesmas atribuições do cargo efetivo na SEEDF;
II - estar regularmente matriculado em curso listado no objeto do convênio
estabelecido entre a IES e a SEEDF;
III - não estar afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro;
IV - não estar afastado por motivo de doença em pessoa da família;
V - não estar afastado para atividade política;
VI - não estar afastado para licença servidor;
VII - não estar afastado para tratar de interesses particulares;
VIII - não estar afastado para desempenho de mandato classista;
IX - não estar afastado para licença maternidade ou licença paternidade;
X - não estar afastado para licença médica ou odontológica;
XI - não estar em afastamento remunerado para estudos em programas de pós-
graduação (stricto sensu);
XII - não estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado;
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XIII - não ter sido reprovado em disciplina no semestre anterior, para os casos de
servidores já beneficiários de bolsa de estudos de curso de graduação.
1.4 Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo de curso de
graduação ou pós-graduação com nenhum outro benefício de bolsa de estudo concedido
pela SEEDF.
1.5 A concessão de bolsa de estudo não implica afastamento das atividades laborais nem
redução do regime semanal de trabalho do servidor.
2. DA BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-
GRADUAÇÃO (LATO SENSU)
2.1 A bolsa de estudo para curso de primeira ou segunda graduação será concedida em
caráter semestral, sem renovação automática, e a continuidade do benefício estará
condicionada à nova inscrição e à classificação em novo processo de seleção, obedecendo
ao estabelecido em convênio com a instituição de ensino.
2.1.1 A distribuição da bolsa de estudo ocorrerá, obrigatoriamente, de forma a contemplar,
na seguinte ordem de prioridade:
1º) servidores habilitados para primeira graduação, classificados conforme número de
vagas disponibilizadas;
2º) servidores habilitados para primeira pós-graduação (lato sensu), classificados
conforme número de vagas disponibilizadas;
3º) servidores habilitados para segunda graduação ou outro curso de pós-graduação (lato
sensu), classificados conforme número de vagas disponibilizadas.
2.1.2 A bolsa de estudo de primeira ou de segunda graduação será concedida a servidor da
Carreira Assistência à Educação e a servidor da Carreira Magistério Público para cursos
de licenciatura, de bacharelado ou de tecnólogo.
2.2 A bolsa de estudo para curso de pós-graduação (lato sensu) contemplará a totalidade
do curso, obedecendo ao estabelecido em convênio com a IES, salvo nas hipóteses
previstas de cancelamento.
2.3 O bolsista do curso de graduação deverá inserir, em seu processo no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, ao término do semestre cursado, o Histórico Escolar
emitido pela IES, para fins de instrução processual, acompanhamento e comprovação da
utilização do benefício.
2.4 O bolsista de curso de pós-graduação (lato sensu) deverá inserir, em seu processo SEI,
ao término de cada período, de acordo com o cronograma estipulado pela Instituição,
comprovante de rendimento escolar satisfatório e frequência mínima exigida para
aprovação, por meio de documento oficial, para continuidade do benefício.
2.5 Será ofertado, para o 1º semestre de 2022, o total de 32 (trinta e duas) bolsas de estudo
em IES para cursos de graduação ou pós-graduação (lato sensu), distribuídas de acordo
com os critérios de classificação e pontuação previstos no item 4.2 deste Edital.
2.6 As bolsas integrais de estudo serão concedidas pelas seguintes instituições:
I - Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)

Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) - 1 (uma) bolsa integral:

Graduação

a) Licenciatura:
Ciências Biológicas; Educação Física; História

e Psicologia.

b) Bacharelado:
Administração; Direito e Relações

Internacionais.

c) Tecnólogo: Educação ou Gestão.

Especialização Educação ou Gestão.

II - Centro de Educação Superior de Brasília LTDA - (CESB/IESB)

Centro de Educação Superior de Brasília LTDA (CESB/IESB) - 16 (dezesseis) bolsas integrais:

Graduação

a) Licenciatura: Pedagogia.

b) Bacharelado: Administração e Serviço Social.

c) Cursos Superiores de

Tecnologia:

Gestão Pública e Recursos

Humanos.

III - Instituto Superior Social e Tecnológico (IESST - ESTÁCIO BRASÍLIA- FACITEC)

Instituto Superior Social e Tecnológico (IESST - ESTÁCIO BRASÍLIA - FACITEC) - 2 (duas)

bolsas integrais:

Graduação

a) Licenciatura:

Pedagogia; Matemática; Educação Física;

História e Letras (Inglês, Português e

Espanhol).

b) Bacharelado: Administração; Ciências Contábeis e Direito.

c) Tecnólogo:
Gestão de Recursos Humanos e Rede de

Computadores.

IV - Universidade Católica de Brasília (UCB)

Universidade Católica de Brasília (UCB) - 10 (dez) bolsas integrais:

Graduação

a) Licenciatura: Todos.

b) Bacharelado: Todos, exceto Medicina.

c) Tecnólogo: Todos.

V - União Pioneira de Integração Social (UPIS)

União Pioneira de Integração Social (UPIS) - 1 (uma) bolsa integral:

Graduação a) Licenciatura: História e Geografia.

VI - Faculdade Educacional da Lapa (LAPA-FAEL)
Faculdade Educacional da Lapa (LAPA-FAEL) - 2 (duas) bolsas integrais:

Graduação

a) Licenciatura:

Complementação de Educação Infantil, Geografia, Formação
Pedagógica Docente - Matemática, Formação Pedagógica Docente -
Letras, História, Letras (Português/Espanhol), Matemática, Pedagogia
e Segunda Licenciatura - Pedagogia.

b) Bacharelado: Administração e Ciências Contábeis;

c) Tecnólogo:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental, Gestão
Comercial, Gestão de Marketing, Gestão de Pequenas e Médias
Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da
Informação, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Trânsito, e
Logística e Processos Gerenciais

2.7. Não haverá qualquer responsabilidade financeira da Secretaria de Estado de Educação no
decorrer do processo seletivo, nem após este.
3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 Para se inscrever no processo seletivo, o servidor deverá criar processo no SEI, selecionando
como Tipo de Processo a opção "SEE - Gestão Educacional: Processo Seletivo", conforme
cronograma estabelecido neste Edital.
3.2 No procedimento de inscrição para concessão de bolsa de estudo de curso de
GRADUAÇÃO, o servidor deverá inserir, quando couber, a seguinte documentação atualizada
no processo criado no SEI:
I - Requerimento Geral, devidamente assinado, informando:
a) o nome da IES;
b) o nome do curso ao qual pleiteia a bolsa;
c) se pleiteia bolsa para a primeira ou segunda graduação;
d) o número total de semestres do curso;
e) o número de semestres previstos para a conclusão do curso;
f) se foi contemplado com bolsa de primeira ou segunda graduação no semestre anterior, para o
mesmo curso e mesma IES;
II - Ficha Cadastral atualizada do servidor, disponível no SIGEP, no endereço
http://www.sigep.se.df.gov.br.
III - Declaração oficial, emitida em papel timbrado e com assinatura do responsável pela IES, de
que está regularmente matriculado em curso conveniado com a SEEDF, conforme listado no
item 2.6 deste Edital, que conste o número total de períodos/semestres do curso e quantos foram
cursados pelo aluno.
IV - Histórico Escolar ou Matriz/Grade Curricular, emitidos em papel timbrado e com assinatura
da IES, do curso no qual está regularmente matriculado.
V - Termo de Compromisso do Candidato de Bolsa de Estudo Graduação ou Pós-graduação
preenchido e assinado pelo servidor, documento disponível no site http://www.eape.se.df.gov.br.
3.3 No procedimento de inscrição para concessão de bolsa de estudo de curso de PÓS-
GRADUAÇÃO (lato sensu), o servidor deverá inserir, quando couber, a seguinte documentação
atualizada no processo criado no SEI:
I - Requerimento Geral, devidamente assinado, informando:
a) o nome da IES;
b) o nome do curso ao qual pleiteia a bolsa;
c) se pleiteia bolsa para a primeira ou segunda pós-graduação (lato sensu);
II - Ficha Cadastral atualizada do servidor, disponível no SIGEP, no endereço
http://sigep.se.df.gov.br.
III - Declaração oficial, emitida em papel timbrado e com assinatura do responsável pela IES, de
que está regularmente matriculado em curso conveniado com a SEEDF, conforme listado no
item 2.6 deste Edital, que conste o número total de períodos/semestres do curso e quantos foram
cursados pelo aluno.
IV - Histórico Escolar ou Matriz/Grade Curricular, emitidos em papel timbrado e com assinatura
da IES, do curso no qual está regularmente matriculado.
V - Termo de Compromisso do Candidato de Bolsa de Estudo Graduação ou Pós-graduação
preenchido e assinado pelo servidor, documento disponível no sítio eletrônico
http://www.eape.se.df.gov.br.
3.4 Todo documento digitalizado e inserido no processo do servidor no SEI deverá seguir os
parâmetros previstos na Portaria nº 459/SEPLAG, de 25 de novembro de 2016, não sendo
aceitos documentos fora do padrão determinado, como fotos de documentos e da tela do
computador, entre outros.
3.5 Após a anexação da documentação de que tratam os itens 3.2 e 3.3, o servidor deverá enviar
o processo SEI para a Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação - DITED
(SEE/EAPE/DITED), para efetivação da inscrição.
3.6 O processo que não for encaminhado à Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação -
DITED dentro do período de inscrição estabelecido no cronograma constante do item 6.1, será
desconsiderado para fins de análise, uma vez que a inscrição do candidato não será realizada.
3.7 As declarações comprobatórias da situação funcional do servidor, conforme elencadas no
item 1.3, serão solicitadas diretamente pela DITED/EAPE aos setores competentes desta
SEEDF, para a devida análise da habilitação do candidato.
4. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 Será habilitado o servidor que atender a todos os requisitos previstos no item 1.3 deste Edital;
cujo processo possuir toda a documentação exigida nos itens 3.2 e 3.3 e, ainda, não incorrer na
hipótese prevista no item 1.4 deste Edital.
4.2 Para preenchimento das bolsas de estudos disponibilizadas pelas instituições, os servidores
habilitados serão classificados obedecendo aos seguintes critérios e pontuação, respeitando o
número de vagas:
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4.2.1 Graduação:
Critério Pontuação

I. menor tempo restante
para conclusão do curso
de graduação, em
semestre/período;

Cursos com 10
semestres/períodos

Cursos com 08
semestres/períodos

Cursos com 06
semestres/períodos

Nº semestre/
período para
conclusão

Pontuação
Nº semestre/
período para
conclusão

Pontuação
Nº semestre/
período para
conclusão

Pontuação

10 1 8 1,25 6 1,7

9 2 7 2,5 5 3,3

8 3 6 3,75 4 5

7 4 5 5 3 6,6

6 5 4 6,25 2 8,3

5 6 3 7,5 1 10

4 7 2 8,75

 
3 8 1 10

2 9
 

1 10

II. ter sido contemplado
com bolsa no semestre
anterior, para o mesmo
curso e mesma IES;

Sim: 3 (três) pontos
 

Não: 1 (um) ponto

III. tempo de efetivo
exercício na SEEDF:

3 a 7 anos 1 (um) ponto

8 a 12 anos 2 (dois) pontos

13 a 17 anos 3 (três) pontos

18 a 22 anos 4 (quatro) pontos

Acima de 23 anos 5 (cinco) pontos

4.2.2 Pós-graduação:

Critério Pontuação

I. tempo de efetivo exercício na SEEDF: 1 (um) ponto para cada ano completo.

4.3 Em caso de empate, será classificado o servidor com:
4.3.1 Menor tempo para conclusão do curso;
4.3.2 Maior tempo de efetivo exercício na Carreira;
4.3.3 Maior idade.
5. DOS RECURSOS
5.1 O servidor que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do processo disporá de 3 (três)
dias úteis para fazê-lo, em seu processo no SEI, a contar do dia subsequente à divulgação do resultado
preliminar, conforme cronograma definido neste edital.
5.1.1 A interposição do recurso corresponderá ao esclarecimento/argumento da proposta analisada pela
EAPE, apresentando os motivos para a discordância do caso em questão.
5.2 O servidor deve incluir, no processo já existente no SEI, o documento "Recurso”, constando os
argumentos e a documentação comprobatória para contestar o resultado preliminar.
5.3 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias, encaminhá-lo-á à autoridade superior, nos termos da Lei nº 9.784/1999.
5.4 Não será aceito recurso via postal, fax, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste
Edital e fora do processo existente no SEI.
6. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DAS FASES
6.1 O período de inscrição e as demais fases do processo seletivo obedecerão ao seguinte cronograma:

Inscrição 1º a 13/02/2022

Resultado Preliminar
4/03/2022 no site http://www.eape.se.df.gov.br, a partir
das 18h

Interposição de Recurso 7 a 9/03/2022

Resultado Final - graduação e pós-graduação - (lato
sensu)

14/03/2022 no site http://www.eape.se.df.gov.br

Carta de Encaminhamento para cursos de graduação e
pós-graduação (lato sensu)

15 a 18/03/2022 (processo SEI)

6.2 É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar os prazos, a publicação dos resultados e das
etapas do processo seletivo, bem como eventuais alterações do cronograma estabelecido e previsto
neste Edital.
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1 Os bolsistas de curso de graduação e de pós-graduação, após conclusão do curso, deverão inserir,
em seu processo no SEI, cópia definitiva do trabalho final e do diploma ou documento equivalente.
8. DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO
8.1 Terá a bolsa de estudo cancelada o servidor que:
I - apresentar frequência e desempenho acadêmico inferiores ao mínimo exigido pela instituição de
ensino, ao término de cada período, em curso de pós-graduação (lato sensu);
II - trancar a matrícula;
III - abandonar o curso;
IV - a pedido, solicitar cancelamento;
V - solicitar licença para tratar de interesse particular;
VI - pedir exoneração;
VII - for demitido;
VIII - aposentar-se;
IX - falecer.
8.1.1 O cancelamento da bolsa de estudo poderá ocorrer em função da extinção do convênio
firmado entre a IES e a SEEDF.

8.1.2 Em caso de aposentadoria ou extinção do convênio com o semestre letivo do curso
em andamento, o bolsista poderá concluir o referido semestre, não havendo possibilidade
de renovação para o semestre seguinte.
8.1.3 O servidor que tiver a bolsa de estudo cancelada nos casos previstos nos incisos I a
IV somente poderá ser contemplado com nova bolsa após apresentação de justificativa e
de documentos comprobatórios, que serão analisados pela Diretoria de Inovação,
Tecnologias e Documentação/EAPE e, caso a exposição de motivos não seja acolhida, o
servidor não poderá concorrer a nova bolsa de estudo para qualquer outro curso no
semestre subsequente.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inscrição do servidor no processo seletivo implicará aceitação dos critérios
estabelecidos neste Edital e atendimento aos termos da Portaria nº 07, de 13 de janeiro de
2020.
9.2 O processo com documentação incompleta e/ou não assinada será indeferido e não
será admitida a anexação de documentos faltantes durante o período de interposição de
recursos, uma vez que é de inteira responsabilidade do servidor inserir no processo SEI
toda a documentação solicitada nos itens 3.2 e 3.3, até o último dia de inscrição.
9.3 O resultado final do processo seletivo e a convocação dos servidores classificados
serão publicados no endereço http://www.eape.se.df.gov.br.
9.4 Após a divulgação do resultado final da seleção para bolsas de cursos de graduação ou
pós-graduação (lato sensu), o servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer
à DITED/EAPE para receber a Carta de Encaminhamento à IES para a qual foi
contemplado e assinar o Termo de Compromisso do Bolsista de Curso de Graduação ou
Pós-graduação.
9.5 O não comparecimento dentro do prazo estabelecido acarretará a perda do direito à
bolsa de estudo ofertada, devendo o servidor ser substituído pelo próximo candidato
classificado.
9.6 Considerando a atual situação do Distrito Federal, em razão da pandemia do novo
Coronavírus, a Carta de Encaminhamento poderá ser encaminhada via correspondência
eletrônica para os servidores contemplados.
9.7 A bolsa de estudo resultante de desistência de servidor anteriormente contemplado
somente será concedida ao próximo candidato, seguindo a ordem de classificação do
processo, até 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final.
9.8 O servidor contemplado com bolsa de estudo para curso de pós-graduação (lato
sensu), na impossibilidade de frequentar o curso, deverá submeter o motivo à apreciação
da DITED/EAPE no período máximo de 30 (trinta) dias após o início do curso.
9.9 O servidor contemplado com bolsa de estudo deverá comunicar à DITED/EAPE
qualquer alteração de endereço (eletrônico e residencial), telefone (celular, residencial
e/ou de trabalho) e de lotação/exercício.
9.10 Casos omissos serão analisados pela EAPE e, em última instância, pela Secretária de
Estado de Estado de Educação do Distrito Federal.

JEAN FRANÇOIS DE F. SIRINO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

 
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 01/2022

ERRATA
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, com área
disponível para locação entre 2.227,50 m² (dois mil duzentos e vinte e sete metros e
cinquenta centímetros quadrados) e 4.972,00 m² (quatro mil novecentos e setenta e dois
metros quadrados), sem considerar as áreas de circulação horizontal e vertical (que deverá
ser de, no mínimo, 10% da área útil), localizado na Região Administrativa do Paranoá/DF,
conforme especificações contidas no Projeto Básico, para acomodar as instalações de um
Centro Educacional no Paranoá, para a Coordenação Regional de Ensino do Paranoá, para
acomodar os estudantes do Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio,
professores, equipe gestora, servidores e demais colaboradores necessários ao pleno
funcionamento da Unidade Escolar desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF, perfazendo um atendimento total de cerca de 900 (novecentos)
estudantes do Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio, bem com professores,
equipe gestora, servidores e demais colaboradores necessários ao pleno funcionamento da
Unidade Escolar. (Processo 00080-00233933/2021-26). A retirada do Projeto Básico e
entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até às 10h do dia 24 de janeiro de 2022,
no endereço SBN Quadra 02 Bloco C, Sala 104, na Subsecretaria de Administração de
Geral- SUAG, Edifício Phenícia - Asa Norte. Brasília – DF. A proposta deverá ser
endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 342, de 14 de julho de
2021 e alterada pela Portaria nº 587, de 27 de outubro de 2021, no endereço supracitado.
A abertura das proposta ocorrerá às 10h01 do dia 24 de janeiro de 2022. O procedimento
de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A
Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela proposta que melhor
atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas
características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às devidas
modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico contendo todas as
informações para elaboração de propostas poderá ser retirado no site da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (http://www.educacao.df.gov.br/) e outras
informações poderão ser dirimidas através do e-mail (cpli.seedf.2022@gmail.com).

WILLIAM WAGNER DIAS SOUZA
Presidente da Comissão
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