GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
Brasília-DF, 26 de março de 2021

Circular n.º 24/2021 - SEE/EAPE

Para: Gabinete, Subsecretarias, AJL, Coordenações Regionais de Ensino e unidades administra vas e
escolares vinculadas
Assunto: Novo período de inscrição - Cursos EAPE

Prezados (as) Servidores (as),

Com o obje vo de atender um maior número de proﬁssionais da educação, será aberto
um novo período de inscrição onde serão disponibilizadas as vagas remanescentes nas ações de
formação da EAPE para o ano le vo de 2021. Essa ação possibilitará que os professores em contrato
temporário e demais servidores que ﬁcaram impedidos de realizar a inscrição em curso de formação
con nuada da EAPE ainda possam fazê-la. Dessa forma, re ﬁcamos a Circular n.º 9/2021 - SEE/EAPE
(57100591), e divulgamos:

1.

novo período para inscrição
(https://www.eape.crteweb.com/);

2.

nova data de início dos cursos da Eape: a partir de 12 de abril.

em vagas remanescentes: de

1º

a

7 de

abril

Lembramos que se mantém o bloqueio do CPF para quem já se encontra inscrito em
cursos ofertados pela EAPE e reforçamos que todas as formações oferecidas por nossa ins tuição no
ano de 2021 serão realizados de forma remota.
Esta Subsecretaria solicita ampla divulgação e coloca-se à disposição para mais
esclarecimentos por meio do e-mail sins.eape@edu.se.df.gov.br.
Atenciosamente,
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
Subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
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Documento assinado eletronicamente por HELVIA MIRIDAN PARANAGUA FRAGA - Matr.
03006921, Subsecretário(a) de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em
26/03/2021, às 18:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 58792672 código CRC= D69EA627.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SGAS 907 Sul Conjunto A - Ba i rro ASA SUL - CEP 70.390-070 - DF

00080-00059315/2021-16

Doc. SEI/GDF 58792672

Circular 24 (58792672)

SEI 00080-00059315/2021-16 / pg. 2

