
 

ANEXO 

Circular Conjunta nº 243 SUBEB/SUBIN/SEPT 

 
Concessão de aptidão aos servidores efetivos da Carreira Magistério Público do Distrito 

Federal 2020 
 

Os agendamentos das entrevistas para cada aptidão pleiteada deverão ser realizados, por            
meio dos links disponibilizados na seção agendamento no Formulário de Inscrição.  

Ressalta-se que a documentação exigida e demais critérios de avaliação estão           
estabelecidos na Portaria nº 285, de 24 de setembro de 2020, publicada no DODF nº 183, de                 
25 de setembro de 2020. 

Cronograma e adequação das orientações para a concessão da aptidão, em caráter            
excepcional: 

1 - Para atuar na  Educação Especial:  

Nos Atendimentos Educacionais Especializados nos Centros de Ensino Especial, no Centro           
de Ensino Especial de Deciência Visual (somente para as áreas de Educação Física e Artes), na                
Escola Bilíngue Libras e Português Escrito, no Programa da Educação Precoce, nas Classes             
Especiais de Deciência Intelectual, Deciência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista,           
nas Classes Bilíngues, nas Salas de Recursos Generalistas e Especíca de           
Surdez/Deficiência Auditiva, na Sala de Recurso Específica de Altas         
Habilidades/Superdotação, na Itinerância de Altas Habilidades/Superdotação, na Itinerância de         
Surdez/Deficiência Auditiva e como Professor Intérprete Educacional, devem ser observadas as           
orientações a seguir:  

 
Em razão do necessário formato das entrevistas, decorrentes das especificidades das áreas de             

Deficiência Visual (exceto Artes e Educação Física no CEEDV) e Surdocegueira, não será             
possível a realização de banca examinadora virtual, devendo os servidores interessados           
aguardarem as orientações quanto ao próximo processo de concessão de aptidão de modo             
presencial. 

  
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme agendamento realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após divulgação do resultado. 
Período de entrevistas para recursos deferidos: 13/10/2020 e 14/10/2020, a serem agendados            
pela Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, diretamente com o candidato por e-mail. 
 
Segunda etapa de avaliações 



 
Período de entrevistas: 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento  realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas para recursos deferidos: 26/11/2020 e 27/11/2020, a serem agendados            
pela Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, diretamente com o candidato por e-mail. 

 

Área de atuação Número de 
entrevistas 

 por etapa 

Informações 
complementares 

Surdez/Deciência Auditiva 30 1. Entrevista via google   
meet em link a ser     
disponibilizado pela  
equipe organizadora ao   
professor. 

 

 

2. Cada entrevista terá a    
duração de 1 hora,    
sendo 45 minutos para    
avaliação do candidato e    
15 minutos para   
deliberação da banca   
examinadora. 

 

Altas Habilidades/Superdotação 30 

Educação Precoce 30 

Transtorno do Espectro Autista -     
TEA 

 

30 

Deficiência Intelectual - DI    30 

Deficiência Múltipla - DMU    30 

Atuação em Centro de Ensino     
Especial -  CEE 

(Artes/Informática/Educação 
Física/Ciências da Natureza)  

30 

Sala de Recursos Generalista    30 

  
1.1 - Para EJA Interventiva, Habilidades para o Trabalho e Serviço de Orientação para o                

Trabalho (SOT) 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 
Período de entrevistas: 
Para EJA Interventiva, Habilidades para o Trabalho - 02/10/2020 a 07/10/2020, conforme             
agendamento a ser realizado. 
Para Serviço de Orientação para o Trabalho - SOT na EJA - 08/10/2020 e 09/10/2020. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 



Período de entrevistas e/ou emitir declaração para recursos deferidos: 13/10/2020 e           
14/10/2020. 
 
Segunda etapa de avaliações 
 
Para EJA Interventiva, Habilidades para o Trabalho - 12/11/2020 a 17/11/2020, conforme             
agendamento a ser realizado. 
Para Serviço de Orientação para o Trabalho - SOT na EJA - 18/11/2020 e 19/11/2020.. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir declaração para recursos deferidos: 24/11/2020 e           
25/11/2020. 
 
2 - Para atuar na Parte Flexível do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI: 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 

Primeira etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 05/10/2020 a 09/10/2020 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 13/10 e              
14/10. 

Segunda etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 24/11 e              
25/11. 
 
 
3 - Para atuar no Programa do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI - Programa                
Intercultural Bilíngue: 
 

O servidor interessado em atuar no Programa de Escola Bilíngue Intercultural que é             
desenvolvido em unidades escolares do Ensino Médio em Tempo Integral após preencher o             
cadastro inicial, deverá fazer a opção pela língua estrangeira pleiteada de atuação, Inglês,             
Espanhol ou Francês, anexar os certificados solicitados, a carta de intenções do professor para              
atuar no referido projeto e o plano de trabalho. 

Após análise pela banca examinadora dos documentos anexados, os servidores aprovados na             
primeira etapa serão contatados via correio eletrônico, para agendamento de entrevista oral/virtual            
com o candidato e prosseguimento da última fase. 

Das etapas avaliativas e seus critérios: 

A. Carta de Intenções do Professor para atuar no referido projeto: compreende a análise             
sobre a demonstração de intenção do servidor para atuar no projeto escola intercultural             
bilíngue; 



B. Plano de Trabalho: apresentação de plano de trabalho para atuação no projeto escola             
intercultural bilíngue, este documento deverá considerar os documentos norteadores do          
ensino bilíngue no Brasil e do ensino médio em tempo integral, os conceitos de              
interculturalidade no ensino entre a língua portuguesa e a língua estrangeira pleiteada do             
candidato, o desenvolvimento cognitivo e de processos de aprendizagem do estudante no            
contexto de uma escola integral e em tempo integral intercultural bilíngue e os             
pressupostos da Educação Integral. 

Entrevista oral/virtual  

 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 

Primeira etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 13/10 e              
14/10. 

Segunda etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 24/11 e              
25/11. 

 
4 - Para  atuar na Parte Flexível do Ensino Fundamental em Tempo Integral: 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 

Primeira Etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 
Segunda Etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após a divulgação do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 24/11/2020             
e 25/11/2020. 

 

Para quaisquer esclarecimentos sobre Ensino Fundamental em Tempo Integral os servidores           
poderão contatar a equipe (ed.integral@edu.se.df.gov.br). 

 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Diretrizes-Ed.-Integral-20jul18.pdf
mailto:ed.integral@edu.se.df.gov.br


5 - Para atuar na unidade curricular Projeto de Vida (EMTI, Novo Ensino Médio e Ensino                
Fundamental em Tempo Integral) 

 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 

Primeira etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 13/10/2020             
e 14/10/2020. 

Segunda etapa de avaliações 

Período de entrevistas: 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos: 24/11/2020             
e 25/11/2020. 

 

Para quaisquer esclarecimentos os servidores poderão contatar a Equipe do Ensino Fundamental em             
Tempo Integral (ed.integral@edu.se.df.gov.br) ou Ensino Médio em Tempo Integral         
(emti.pedagogico@edu.se.df.gov.br). 

 

6 - Para atuar nos Centros Interescolares de Línguas - CIL: 

O servidor interessado em atuar no CIL, fazer a opção pela língua estrangeira moderna de               
interesse e seguir as orientações para o agendamento das entrevistas. 

 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
30/09/2020. 

Primeira etapa de avaliações 

Período de entrevistas:  30/09/2020 a 06/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 

Segunda  etapa de avaliações 

Período de entrevistas:  10/11/2020 a 13/11/2020 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
17/11/2020 e 18/11/2020. 
 

Realização da avaliação e contatos para agendamento: de acordo com as informações            
apresentadas na tabela abaixo: 

 

mailto:ed.integral@edu.se.df.gov.br
mailto:emti.pedagogico@edu.se.df.gov.br


Unidade Escolar Línguas (Inglês,  
Francês, 
Espanhol, 
Alemão) 

Telefones para agendamento Datas possíveis para a    
realização das bancas nos    
CILs, dentro do período    
previsto 

CIL GAMA Inglês, Francês e 
Espanhol 

3484-8053 / 3901-8111 *Ambos    
somente por WhatsApp 

Primeiro período: 30/09 a    
02/10 

  

Segundo período: 12/11 e    
13/11 

CIL Taguatinga Inglês francês,  
Espanhol e 

Japonês( em  
parceria com  
Ceilândia).  

39016771 ou  

cil.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Primeiro período: 30/09 a    
02/10 

  

Segundo período: 10/11 a    
13/11  

CIL Sobradinho Inglês, francês,  
espanhol e  
japonês. 

981128975 

984357527 

cilsob@gmail.com 

Primeiro período: 30/09 a    
02/10 

Segundo período:10/11 a   
13/11 

CIL 01 do   
Paranoá 

Espanhol,  
francês, Inglês. 

991712288 

cil.paranoa@edu.se.df.gov.br 

Primeiro período: 30/09 a    
02/10 

Segundo período: 10/11 a    
12/11 

CIL Recanto das   
Emas 

Inglês e Espanhol 3901 – 4681 

cil.creremas@gmail.com 

Primeiro período: 30/09 a    
01/10 

Segundo período: 10/11 a    
12/11 



CIL GUARÁ Inglês, Francês e   
Espanhol 

3381- 0159 // 99960-7646 

cil.guara@edu.se.df.gov.br 

Primeiro período: 01/10 a    
02/10 

Segundo período: 10/11 a     
13/11 

CIL Ceilândia Inglês, Francês,  
Espanhol e  
Japonês (em  
parceria com Cil   
Taguatinga) 

3901-3746/3373-2923/998623211 

cil@creceilandia.com 

Primeiro período: 

Espanhol - de 30/09 a 02/10 

Francês - 01/10 

Inglês - de 30/09 a 02/10 

Japonês - 01/10 

  

Segundo período: 11/11 a    
13/11 (todas as línguas) 

CIL 2 de Brasília Inglês, francês e   
espanhol 

3901-4359 / 3901-4428 

bsbcil2@gmail.com 

Primeiro período 30/09 a    
02/10 

Segundo período: 10/11 a     
13/11 



CIL 01  
Samambaia 

Inglês e Espanhol 30835005/981509655 

cil01.samambaia@edu.se.df.gov.br 

Primeiro período: 

Inglês - 01/10 e 02/10 

Espanhol - 30/09 e 01/10 

(ligar p/ agendar horário) 

Obs: não haverá bancas na      
Segunda Etapa de Avaliação. 

CIL 01 DE   
BRASÍLIA 

INGLÊS ,  
ESPANHOL, 
ALEMÃO E  
FRANCÊS 

superped.cil01@gmail.com 

39017619 

Primeiro período: 

30/09 - Inglês 

01/10 - Espanhol 

01/10 - Francês   
Preferencialmente agendar via   
e-mail. 

  

Segundo período: 

10/11 e 11/11 (todas as     
Línguas Estrangeiras ) 

 
7 - Para atuar na  Escola Parque: 
O servidor interessado em atuar na Escola Parque deverá realizar sua inscrição e enviar              
digitalizados os documentos exigidos na Portaria nº 285,de 24 de setembro de 2020             
(Certificados de Cursos de Formação Acadêmica e/ou Formação Continuada e Plano de            
Trabalho), de acordo com sua área de habilitação específica nas áreas de Arte/Cênicas/Teatro,             
Arte/Visuais, Arte/Plásticas, Arte/Música e Dança, Informática, Educação Física. 



 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Período de entrevistas: 05/10/2020 à 09/10/2020, conforme agendamento realizado no ato da            
inscrição.  
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 

Segunda  etapa de avaliações 

Período de entrevistas:  16/11 a 19/11.  
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 
 
8. Para atuar na Escola da Natureza 
 
O servidor interessado em atuar na Escola da Natureza deverá realizar sua inscrição e enviar               
digitalizados os documentos exigidos (Certificados de Cursos de Formação Acadêmica e/ou           
Formação Continuada e Plano de Trabalho).  
 
Na sequência, o servidor deverá entrar em contato com a equipe da Escola da Natureza para                
agendar sua entrevista por meio do telefone 3901-7756  
Correio eletrônico:  escoladanatureza@gmail.com. 

. 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Período de entrevistas: 05/10/2020 à 09/10/2020, conforme agendamento realizado no ato da            
inscrição.  
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 

Segunda  etapa de avaliações 

Período de entrevistas:  10/11 a 19/11.  
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 

 
   8 - Para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA: 

Não será realizada, nesta edição do PROCESSO DE CONCESSÃO DE APTIDÃO, BANCA             
para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA (Equipe Especializada de             
Apoio à Aprendizagem - EEAA e Sala de Apoio à Aprendizagem - SAA), devendo os               



servidores interessados aguardarem as orientações quanto ao próximo processo a ser realizado            
no modo presencial. 

Informa-se que está prevista a oferta de CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, pela            
EAPE, que será considerado pré-requisito para a concessão de aptidão, além da entrevista e              
prova de conhecimento referente ao SEAA. 

09 - Para o Centro Integrado de Educação Física - CIEF: 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Período de entrevistas: 05/10/2020 a 07/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 

Segunda  etapa de avaliações 

Período de entrevistas:  11/11/2020 a 13/11/2020  
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 
10 - Para o Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID) e Programa Centro de              
Iniciação Desportiva Paralímpico (CIDP): 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 01/10/2020, 05/10/2020 e 06/10/2020 conforme agendamento a ser           
realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 
Segunda etapa de avaliações 
Período de entrevistas: 13/11, 16/11 e 17/11/2020 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 
 
 
 
11 - Para o Programa Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ): 



 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 07/10/2020 a 09/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 
 
Segunda etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 10/11/2020 a 12/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 
 
12 - Para as unidades escolares que ofertam Educação Profissional: 

O servidor deverá estar ciente dos componentes curriculares/cursos ofertados, cujas          
informações poderão ser adquiridas nas unidades escolares. 

Ressalta-se que a aptidão concedida torna o servidor apto a atuar em qualquer uma das               
unidades escolares que ofertam Educação Profissional e Tecnológica. 

O servidor deverá realizar o agendamento, conforme tabela a seguir: 

Unidade Escolar Primeira etapa de 
avaliações 

Primeira etapa de 
avaliações 

CED Irmã Regina 02/10/2020 10/11/2020 

Stella dos Cherubins 02/10/2020 10/11/2020 

CESAS 02/10/2020 10/11/2020 

CED 02 do Cruzeiro 05/10/2020 12/11/2020 

ETP 05/10/2020 12/11/2020 

ETEBraz 05/10/2020 19/11/2020 

CEMI Gama 06/10/2020 13/11/2020 

EMB 06/10/2020 13/11/2020 

CEPAG 07/10/2020 e 08/10/2020 16/11/2020 e 17/11/2020 

ETC 07/10/2020 e 08/10/2020 16/11/2020 e 17/11/2020 



CEMI Cruzeiro 08/10/2020 e 09/10/2020 18/11/2020 e 19/11/2020 

ETB 08/10/2020 e 09/10/2020 18/11/2020 e 19/11/2020 

 
 

13 - Para o Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema Prisional): 

Não será realizada, nesta edição do processo de concessão de aptidão, banca examinadora             
para o Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema Prisional), devendo              
os servidores interessados aguardarem as orientações quanto ao próximo processo a ser            
realizado no modo presencial. 

 
 

14 - Para os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas: 

Não será realizada, nesta edição do processo de concessão de aptidão, banca examinadora             
para os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas, devendo os            
servidores interessados aguardarem as orientações quanto ao próximo processo a ser           
realizado no modo presencial. 

 
15 - Para a Escola Meninos e Meninas do Parque: 
 
Não haverá, neste momento, a etapa da visita orientada. 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 

 
Período de entrevistas: 05/10/2020 a 08/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 
Segunda etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 12/11/2020 a 17/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
16 - Para a Escola do Parque da Cidade – PROEM: 
 
Não haverá, neste momento, a etapa da visita orientada. 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 



 
Primeira etapa de avaliações 

 
Período de entrevistas: 05/10/2020 a 08/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 a 14/10/2020 
 
Segunda etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 16 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 

 
17 - Para a Educação a Distância: 
 
Período único de inscrições e agendamento 1º e 2ª etapa: de 25/09/2020 até às 18 horas do dia                  
01/10/2020. 
 
Primeira etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 02/10/2020 a 07/10/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
13/10/2020 e 14/10/2020. 
 
Segunda etapa de avaliações 
 
Período de entrevistas: 12/11/2020 a 19/11/2020, conforme agendamento a ser realizado. 
 
Período para interposição de recurso: 24h após o lançamento do resultado. 
 
Período de entrevistas e/ou emitir a declaração de aptidão para recursos deferidos:            
24/11/2020 e 25/11/2020. 
 
Ressalta-se que as atividades não presenciais mediadas por tecnologia utilizadas no ensino            
remoto não configuram a modalidade de Educação a Distância. 

 


