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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS  
CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 78, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, e considerando a 
decisão judicial proferida nos autos Processo nº 0717407-83.2022.8.07.0018 que autorizou o prosseguimento das atividades do 
concurso, com a advertência de que o resultado para todos os integrantes da categoria PNE será provisório, torna pública a 
retificação do Edital nº 31, de 30 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 122, em 1º de julho de 
2022, de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério 
Público e Assistência à Educação, a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. 

 
a) retificação do subitem 17.21.3.1, que passa a ter a seguinte redação: 
“17.21.3.1 Também será aceita cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório ou com assinatura e(ou) certificado 
digital, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo/emprego concorrido, o requisito do 
cargo/emprego, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do nome do candidato.” 

 
b) retificação dos itens 20 a 34 do Anexo I, que passam a ter as seguintes informações: 

 

Item Atividade** Datas/Períodos* 

20 
Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da 
convocação para correção da prova discursiva 

28/12/2022 

21 
Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do resultado preliminar 
da prova discursiva 

02/01/2023 

22 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva 
03 a 09/01/2023 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia 

23 Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva 16/01/2023 

24 Divulgação da convocação para envio de documentos para a avaliação de títulos 17/01/2023 

25 Período para envio (recebimento via upload) de documentos para a avaliação de títulos 
18 a 22/01/2023 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia 

26 Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos 30/01/2023 

27 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos 
31/01 a 06/02/2023 

Das 10 horas do primeiro dia 
às 18 horas do último dia 

28 Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação de títulos 09/02/2023 

29 
Divulgação da convocação para a avaliação biopssicossocial para candidatos que 
concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência e para o procedimento de 
heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas aos negros 

14/02/2023 

30 
Período para a realização da avaliação biopssicossocial e do procedimento de 
heteroidentificação 

15 a 19/02/2023 

31 
Divulgação do resultado preliminar da avaliação biopssicossocial e do procedimento de 
heteroidentificação 

27/02/2023 

32 
Período para a interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação 
biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação 

28/02 a 06/03/2023 
Das 10 horas do primeiro dia 

às 18 horas do último dia 

33 
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação 
biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação 

14/03/2023 



 

 

2 
 

34 Divulgação do resultado final e homologação do concurso público 14/03/2023 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da 
SEEDF e do INSTITUTO QUADRIX. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital ou de comunicado. 
** Em atendimento à decisão judicial proferida nos autos Processo nº 0717407-83.2022.8.07.0018 o resultado para todos os 
integrantes da categoria PNE será provisório, sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda. 

 
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA 

 


