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

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 

Projeto Básico - SEE/SUGEP  

  PROJETO BÁSICO

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de ins�tuição organizadora para execução de serviços técnicos especializados des�nados à realização do Concurso Público para o
provimento de 776 (setecentos e setenta e seis) vagas, mais cadastro reserva de 3.104 (três mil cento e quatro), para o cargo de professor de educação básica,
da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, de 20 (vinte) vagas, mais cadastro reserva de 80 (oitenta) para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional,
da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e de 16 (dezesseis) vagas, mais cadastro reserva de 258 (duzentos e cinquenta e oito) para o cargo de Analista
de Gestão Educacional da Carreira Assistência à Educação.

 

2. DA AUTORIZAÇÃO

2.1. A realização do concurso público foi autorizada pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e des�na-se ao provimento de 776
(setecentos e setenta e seis) vagas, mais cadastro reserva de 3.104 (três mil cento e quatro), para o cargo de professor de educação básica, da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal, de 20 (vinte) vagas, mais cadastro reserva de 80 (oitenta) para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal e de 16 (dezesseis) vagas, mais cadastro reserva de 258 (duzentos e cinquenta e oito) para o cargo de Analista de Gestão
Educacional da Carreira Assistência à Educação, conforme autorização do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos da Portaria nº 63, de
04 de março de 2021, e Delegação de competência concedida à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para realizar concurso público constante
da Portaria nº 55, de 04 de fevereiro de 2022.

 

3. DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

3.1. A ins�tuição contratada ficará responsável pela realização e organização de todo o certame, compreendendo a elaboração de editais, avisos,
notas, divulgação, inscrições, elaboração e aplicação de provas, correção, recursos, resultados, realização da profissiografia do cargo, mapeamento de
competências, avaliação biopsicossocial, verificação da veracidade da autodeclaração de pretos e pardos, comprovação de hipossuficiência, bem como a
instrumentalização das demandas judiciais, até o trânsito em julgado, conforme detalhado neste Projeto Básico.

 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação dos serviços técnicos especializados será realizada com Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, XIII, da Lei nº 8666/1993 desde
que a en�dade atenda aos requisitos elencados nos itens: 19.1, 19.2, 19.3, e demais itens previstos no presente projeto básico.

 

5. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Jus�fica-se a presente medida em face da necessidade de proceder com a devida recomposição dos cargos vagos existentes nas carreiras
Magistério Público do Distrito Federal e Carreira Assistência à Educação, de modo a garan�r a con�nuidade dos serviços públicos prestados pela Secretaria de
Estado de Educação aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal e a impossibilidade desta Pasta em realizar diretamente o concurso, em virtude
da inexistência de infraestrutura técnica, operacional, de equipamentos, e de logís�ca em sua estrutura organizacional.

5.2. Ademais, a presente contratação respalda-se nos incisos II e III do ar�go 37 da Cons�tuição Federal, que dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
I - (...) 

II - a inves�dura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e �tulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;”

 

5.3. Noutra frente, a presente contratação se respalda no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, que prevê:

Art. 24 É dispensável a licitação: 
(...)

XIII - na contratação de ins�tuição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
ins�tucional, ou de ins�tuição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inques�onável reputação é�co-
profissional e não tenha fins lucra�vos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
 

5.4. Tal possibilidade possui entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União, no que tange à contratação de serviço de promoção de
concurso público, conforme Súmula TCU nº 287, abaixo:

SÚMULA TCU Nº 287
"É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da
Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido disposi�vo e demonstrado o nexo efe�vo desse
objeto com a natureza da ins�tuição a ser contratada, além de comprovada a compa�bilidade com os preços de mercado."

 

5.5.  Nestes termos, a contratada deve ser uma ins�tuição brasileira cujo regimento ou estatuto preveja como a�vidade principal a pesquisa, o ensino
e o desenvolvimento ins�tucional. Ademais, a contratada deverá comprovar, por meio de documentos hábeis e válidos, que detém inques�onável reputação
é�co-profissional. Outrossim, a en�dade contratada deverá comprovar, ainda, de forma obje�va e clara, ser en�dade sem fins lucra�vos.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dbedacf083954da68a0b6931f7a99611/Portaria_63_04_03_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/41983affdb7e4e3ab7bd6be52c3ffc1b/Portaria_55_04_02_2022.html
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6. DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve:

6.1.1. ser uma ins�tuição brasileira sem fins lucra�vos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
ins�tucional, ou dedicada à recuperação social do preso e que detenha inques�onável reputação é�co-profissional;

6.1.2. dispor de estrutura adequada e capacidade operacional para executar diretamente o contrato, sem necessidade de realizar subcontratação do
objeto, conforme o art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 109 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (juntar à proposta de execução do certame
declaração comprobatória desse item);

6.1.3.  possuir reconhecida experiência na realização de concursos para provimento de cargos públicos e/ou empregos públicos compa�vel com o objeto
deste Projeto básico;

6.1.4.  apresentar plano de segurança que evidencie a u�lização de rigorosos mecanismos, procedimentos e estratégias de segurança que visem à
prevenção e a obstrução de ações adversas de qualquer natureza relacionadas às etapas e fases do certame sob sua responsabilidade;

6.1.5. declarar que dispõe de escritório no Distrito Federal ou de que o instalará no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da assinatura do
contrato, conforme entendimento balizada no Acórdão 1.176/2021 (Plenário) do TCU.

 

6.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.2.1.  A CONTRATADA deverá realizar as ações e os procedimentos especificados nos itens relacionados abaixo:

6.2.1.1. possuir e manter, durante todo o certame, mecanismos administra�vos e operacionais des�nados a prestar subsídio técnico e jurídico, em até 5
(cinco) dias, a contar do seu recebimento, ressalvados os casos em que houver prazo menor estabelecido pelo Juízo, sem ônus para a Contratante;

6.2.1.2. executar direta e integralmente o objeto do contrato, assumindo total responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar,
de acordo com este Projeto Básico;

6.2.1.3. atestar a idoneidade dos membros da banca examinadora responsáveis pela elaboração e correção das questões, que deve ser composta por
profissionais de notório conhecimento e reputação ilibada;

6.2.1.4. manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições fiscais, previdenciárias, trabalhistas e técnicas pactuadas no contrato;

6.2.1.5. responsabilizar-se pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento do serviço, devendo cumprir as prescrições referentes
aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários dos colaboradores contratados;

6.2.1.6. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: a) salários; b) seguros
de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-transportes; f) vales-refeições;

6.2.1.7. manter o(s) seu(s) funcionário(s) sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo emprega�cio com o Órgão;

6.2.1.8. manter, ainda, os seus funcionários iden�ficados com crachá, quando em trabalho;

6.2.1.9. responsabilizar-se, proporcionalmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

6.2.1.10. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que pra�cada por seus empregados no recinto da Contratada ou de
terceiros, quando da execução dos serviços oriundos deste Projeto Básico;

6.2.1.11. responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e
indiretos, assim como por encargos rela�vos à alimentação, ao transporte e a outros bene�cios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego com o
pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato;

6.2.1.12. manter o sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que �ver acesso por força da contratação, sob pena de responder pelos
danos e prejuízos decorrentes da divulgação indevida;

6.2.1.13. responsabilizar-se por toda a logís�ca nos locais de realização do concurso, tais como espaço �sico, recursos operacionais e de pessoal para
realização das etapas da Prova obje�va, Prova Discursiva, Prova de Títulos, Avaliação médica, Avaliação Biopsicossocial, Avaliação da Heteroiden�ficação e tudo
o mais necessário à execução dos serviços;

6.2.1.14. assegurar que os componentes da banca examinadora assinem termo de compromisso e declaração de que não tem conhecimento da
par�cipação de parentes até o terceiro grau, no certame e, ainda, que não possui nem possuiu nos úl�mos doze meses qualquer vínculo profissional com
ins�tuições que ofereçam cursos preparatórios para concursos a fim de garan�r o sigilo em cada etapa do concurso;

6.2.1.15. assegurar absoluto sigilo e segurança em todas as etapas do concurso público, desde a elaboração das questões de provas até a homologação do
resultado final do concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua
realização;

6.2.1.16. elaborar projetos, editais, re�ficações, cronogramas, comunicados, avisos, listagens, programas e demais documentos necessários em ambiente
dotado de sistema de segurança específico;

6.2.1.17. submeter à aprovação da Contratante todos os documentos (editais, cronogramas, comunicados, avisos e outros) que exigem publicação no
Diário Oficial referentes ao certame;

6.2.1.18. divulgar, os editais, re�ficações, cronogramas, comunicados e avisos aos candidatos, bem como a relação de inscritos, os gabaritos, os resultados
e demais atos no site da ins�tuição;

6.2.1.19. apresentar plano de segurança que evidencie a u�lização de rigorosos mecanismos em todas as etapas e as fases sob sua responsabilidade;

6.2.1.20. imprimir e empacotar provas, em quan�dade suficiente, incluindo provas reservas, em ambiente altamente sigiloso. As provas deverão ser
acondicionadas, imediatamente após a impressão, em embalagens plás�cas com fechos de segurança invioláveis e armazenadas em cofre de segurança até a
data da aplicação;

6.2.1.21. manter central de atendimento com linhas telefônicas exclusivas e com guichês instalados para informações aos interessados durante todas as
fases do concurso público;

6.2.1.22. disponibilizar na Internet, página específica, com funcionamento 24 horas, com todos os editais e comunicados, programas e outros documentos
referentes ao certame para que os interessados possam obter informações;

6.2.1.23. elaborar e submeter à apreciação da Comissão do Concurso Público o Edital do referido concurso, especificando detalhadamente as regras e as
informações necessárias aos candidatos sobre as inscrições, as etapas, realização de provas, entre outros, fundamentais para a boa execução do certame;

6.2.1.24. disponibilizar, no caso de inscrição realizada somente pela internet, ao menos um posto de inscrição, com computadores e equipe de orientação,
bem como garan�r o acesso a pessoas com deficiência, inclusive com equipamentos compa�veis para deficientes visuais e audi�vos, quando solicitado;

6.2.1.25. garan�r atendimento ao candidato que necessite de condições especiais para a realização das provas;
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6.2.1.26. encaminhar à Contratante até 5 (cinco) dias do encerramento das inscrições relatório com o número de inscritos (ampla concorrência, candidatos
com deficiência, candidatos hipossuficientes, e candidatos negros e negras e as isenções concedidas;

6.2.1.27. responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, licenças e registros em órgãos públicos municipais, estaduais/distritais ou federais que se fizerem
necessários;

6.2.1.28. definir cronograma, horário de comparecimento para ingresso no recinto, condições de realização das provas quanto à possibilidade de consulta
ou u�lização de instrumentos;

6.2.1.29. elaborar o perfil profissiográfico e o mapeamento de competências dos cargos;

6.2.1.30. a ins�tuição deve avaliar o melhor momento para a elaboração deste instrumento, todavia, é importante que esteja pronto e disponível antes da
convocação para a realização da avaliação biopsicossocial.

6.2.1.31. elaborar cadastro sigiloso dos candidatos inscritos, contendo qualificação completa (nome conforme descrito no Registro Geral, filiação, CPF,
endereço e outros) e emi�r relatórios (ordem alfabé�ca, ordem de inscrição, etc.);

6.2.1.32. fornecer à Contratante relatórios produzidos em meio magné�co com formato próprio a ser definido pela área técnica da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal ao final de cada fase ou etapa e/ou quando forem solicitados;

6.2.1.33. responsabilizar-se pela impressão, a guarda, o transporte e a distribuição das provas, que deverá ser feita com total segurança e sigilo absoluto;

6.2.1.34. assegurar que o acesso a todas as áreas u�lizadas no processo de elaboração, produção, impressão e correção do material do concurso público
sejam monitoradas por câmeras filmadoras com gravação ininterrupta, sendo o acesso vistoriado por segurança 24 horas por dia, com detector de metais para
revista na entrada e saída dessas áreas;

6.2.1.35. elaborar, revisar, compor, imprimir, aplicar, fiscalizar, receber, corrigir, acondicionar as provas, devendo ser assegurada elaboração de provas
especiais para as Pessoas com Deficiência - PCD, bem como provas personalizadas por candidato, se assim a deficiência exigir, mediante solicitação, de acordo
com a declaração no ato da inscrição;

6.2.1.36. garan�r que nas provas de conhecimentos contenham questões inéditas abrangendo os conteúdos especificados, no presente Projeto;

6.2.1.37. gerar provas por meio do embaralhamento da ordem das questões com o intuito de evitar fraudes no concurso público;

6.2.1.38. acondicionar as provas imediatamente após sua impressão em embalagens plás�cas com fechos de segurança invioláveis e armazenadas em cofre
de segurança até à data de aplicação;

6.2.1.39. acomodar as embalagens descritas no item anterior em malote inviolável, devidamente lacrados e com cadeado, para o transporte aos locais das
provas;

6.2.1.40. garan�r a segurança do transporte das provas e arcar com os eventuais custos;

6.2.1.41. garan�r que as embalagens sejam abertas na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas e
contar com a assinatura de pelo menos dois candidatos/ testemunhas, voluntários;

6.2.1.42. definir cronograma, horário de comparecimento para ingresso no recinto, condições de realização das provas quanto à possibilidade de consulta
ou u�lização de instrumentos;

6.2.1.43. designar, locar e sinalizar espaço �sico, no Distrito Federal, onde serão aplicadas as provas, observando a acessibilidade para as Pessoas com
Deficiência, bem como, a adequada estrutura para o quan�ta�vo de candidatos com salas com ven�lação e boa iluminação, bebedouros em número suficiente,
banheiros em bom estado de conservação;

6.2.1.44. organizar toda a logís�ca e operações rela�vas à aplicação das provas, providenciando a vigilância, limpeza, manutenção, conservação e reparos
necessários a aplicação das provas;

6.2.1.45. realizar serviços especializados de iden�ficação e de segurança para cada fase ou etapa do concurso público e/ou quando for solicitado;

6.2.1.46. u�lizar detectores de metais na entrada das salas de prova e dos sanitários de cada local de aplicação das provas;

6.2.1.47. proibir o acesso às salas em que serão aplicadas as provas de candidatos portando qualquer �po de equipamento eletrônico, sem o devido
acondicionamento proporcionado pela Contratada;

6.2.1.48. contratar e capacitar os coordenadores, subcoordenadores, chefes de sala, fiscais, seguranças, equipe de limpeza, médicos e outros profissionais
necessários à aplicação das provas e aos procedimentos para a execução do concurso público, responsabilizando-se pelos serviços prestados;

6.2.1.49. contratar médicos e cons�tuir Junta Médica para realizar a avaliação médica e Biopsicossocial dos candidatos que se declararem Pessoa com
Deficiência, ou qualquer outra condição especial para par�cipação do certame;

6.2.1.50. disponibilizar equipe para aplicação das provas composta, no mínimo, por: 1 (um) coordenador por local de prova, 2 (dois) fiscais por sala, fiscais
em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro, bem como serventes e seguranças, em número suficiente ao atendimento
das eventuais necessidades;

6.2.1.51. garan�r atendimento médico aos candidatos que necessitarem em todas as etapas a serem realizadas no respec�vo certame;

6.2.1.52. disponibilizar, nos locais de aplicação das provas, uma sala para o serviço de atendimento médico de emergência com equipe médica qualificada e
estrutura básica (kit básico de primeiros socorros, aparelho de pressão, desfibrilador cardíaco, respirador, etc.) para atendimento aos candidatos e colaboradores
em caso de emergência. A sala poderá ser subs�tuída por ambulância equipada com a mesma estrutura;

6.2.1.53. assegurar às candidatas lactantes o direito de amamentar seus filhos, de até 06 meses de idade, em locais des�nados a esse fim o mais próximo
possível de onde as candidatas estarão realizando as fases do certame;

6.2.1.54. disponibilizar salas específicas para candidatos com porte de arma funcional mediante prévia solicitação de atendimento especial no ato da
inscrição;

6.2.1.55. seguir os protocolos de biossegurança contra a pandemia ou a qualquer outro fato superveniente, nos locais de aplicação de prova, dentro dos
parâmetros exigidos pelos órgão competentes, quando da realização das etapas do certame;

6.2.1.56. responsabilizar-se pela segurança interna nos locais de realização dos exames de avaliação dos candidatos;

6.2.1.57. receber e analisar todos os recursos, de forma fundamentada e não evasivas e nem padronizadas ou genéricas, apreciando todos os argumentos
apresentados pelo candidato;

6.2.1.58. elaborar respostas individualizadas a todos os recursos administra�vos e judiciais, bem como, convocar bancas e assessoria jurídica para
responder eventuais ações per�nentes ao certame. Todo e qualquer ques�onamento judicial e extrajudicial rela�vo ao certame ficará a cargo da Ins�tuição
Contratada, mesmo após o encerramento do certame;

6.2.1.59. convocar e comunicar aos candidatos inscritos os locais, datas e os horários de aplicação das provas;

6.2.1.60. corrigir as provas e apresentar relatório sumário sobre as ocorrências relevantes, incluindo cópia dos recursos e seus julgamentos;

6.2.1.61. assegurar condições para que a contratante tenha acesso e fiscalize a execução dos serviços em todas as fases dos processos, quando requisitado;
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6.2.1.62. indicar à Contratante o nome de seu preposto (Coordenador) ou empregado com competência para manter entendimentos e receber
comunicações ou transmi�-las ao órgão/executor incumbido da fiscalização do contrato;

6.2.1.63. realizar o concurso público com observância estrita dos princípios cons�tucionais que regem a matéria, respeito às leis, à moralidade pública e à
isonomia entre os concorrentes;

6.2.1.64. responsabilizar-se, por sua conta e risco, pelo ônus decorrente do número de inscrições, se para mais ou para menos do es�mado, cabendo à
licitante fazer suas es�ma�vas, tomando como base os dados con�dos neste Projeto Básico;

6.2.1.65. par�cipar, sempre que for necessário de reunião de planejamento, para apresentação da metodologia de trabalho, cronograma de Execução Física
para todas as etapas do concurso, Cronograma de Desembolso, em consonância com o Edital, definição da estrutura dos editais de concurso, bem como as
trata�vas de dados para disponibilização na internet e, ainda, outras questões necessárias à perfeita execução dos serviços;

6.2.1.66. comunicar, aos órgãos concessionários de serviços públicos sobre, os locais, datas e horários da realização das etapas e fases do concurso público,
com 30 (trinta) dias de antecedência, da realização do certame, para que adotem as providências necessárias em relação à disponibilização dos serviços nos
referidos locais;

6.2.1.67. a ins�tuição contratada deverá atender todas as exigências de segurança e sigilo con�das no presente Projeto Básico, em face das especificidades
do objeto da contratação, bem como todas as disposições a�nentes à execução do objeto;

6.2.1.68. arcar com as despesas de republicação no Diário Oficial do Distrito Federal de editais, programas, cronogramas, listagens e comunicados
referentes ao concurso público, assinados pela autoridade máxima da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, somente quando ocorridos
em decorrência de erro da Contratada;

6.2.1.69. encaminhar os documentos a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, visando à assinatura do Secretário de Estado de Educação do
Distrito Federal, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis;

6.2.1.70. divulgar, em jornal diário de grande circulação no Distrito Federal, o local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital, o
período das inscrições, os locais, datas e horários de aplicação das provas, nos termos da Lei 8.666/1993;

6.2.1.71. arcar com os prejuízos decorrentes de anulação de provas realizadas e/ou de mudança em sua data de aplicação, quando o mo�vo ensejador
desses fatos for de responsabilidade da Contratada;

6.2.1.72. apresentar Plano Estratégico ou instrumento congênere da Ins�tuição para comprovar a compa�bilidade e per�nência entre o objeto a ser
contratado e o objeto social da Ins�tuição, conforme Parecer nº 213/2014- PROCAD/PGDF;

6.2.1.73. entregar à Contratante planilha de custos detalhada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato;

6.2.1.74. manter, durante toda a execução do concurso público e do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de
Licitação que originou o Termo de Contrato;

6.2.1.75. arcar com todos os custos decorrentes da u�lização das instalações �sicas, isentando o Distrito Federal de qualquer responsabilidade civil,
administra�va, tributária, penal ou trabalhista;

6.2.1.76. responsabilizar-se pela vigilância, limpeza, manutenção, conservação e reparos necessários, bem como pelo fornecimento de todos os itens
necessários para execução do das etapas do concurso, incluindo os protocolos de biossegurança;

6.2.1.77. ressaltar a impossibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidades por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou
previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados desta e a
Administração, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/1993;

6.2.1.78. guardar, pelo período de validade do concurso previsto na legislação per�nente, em ambiente próprio, os formulários de inscrição, as folhas de
respostas, as folhas de frequência, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no certame e/ou até o término da ação judicial, se for o caso;

6.2.1.79. receber as alterações de endereço informadas pelos candidatos durante o concurso, e após o encerramento do certame direcioná-los à Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal, para atualização;

6.2.1.80. receber as solicitações rela�vas aos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e proceder à sua análise, conforme especificado neste Projeto
Básico;

6.2.1.81. responsabilizar-se, no dia de realização das provas, por u�lizar detectores de metais no local de realização de provas, a fim de garan�r a segurança
dos candidatos e a lisura do concurso público;

6.2.1.82. deve ser adotado mecanismo de segurança de iden�ficação do candidato que permita, comprovar se o candidato é o mesmo que realizou as
provas;

6.2.1.83. receber, os laudos médicos dos candidatos que informarem ser PCD’s, analisar, realizar avaliação Biopsicossocial desses candidatos por equipe
médica, de responsabilidade da contratada, antes dos resultado final, bem como mantê-los em arquivo;

6.2.1.84. realizar a avaliação biopsicossocial, promovida por equipe mul�profissional de responsabilidade da contratada, que analisará a qualificação do
candidato como deficiente, bem como a compa�bilidade entre as atribuições do cargo público e a deficiência apresentada, na forma do regime jurídico dos
servidores públicos civis do Distrito Federal, de acordo com ficha profissiográfica;

6.2.1.85. realizar a avaliação de Heteroiden�ficação, promovida por comissão de responsabilidade da contratada, que analisará as candidatas e candidatos
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça u�lizado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de
Geografia e Esta�s�ca – IBGE, nos termos da Lei nº 6.321, de 10 de julho de 2019;

6.2.1.86. seguir as orientações, protocolos e diretrizes da Subsecretaria de Polí�cas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Secretaria de Estado de
Jus�ça e Cidadania, nos procedimentos para a verificação da veracidade da autodeclaração a ser realizada por meio da avaliação de Heteroiden�ficação;

6.2.1.87. disponibilizar recursos de filmagem e gravação no procedimento de  heteroiden�ficação para posterior análise de eventuais recursos interpostos
pelos candidatos;

6.2.1.88. arcar com todo ônus operacional, logís�co, de equipamentos e financeiro advindo da formação das comissões de avaliação da heteroiden�ficação
dos candidatos, devendo a contratada, seguir as orientações e diretrizes da Subsecretaria de Polí�cas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Secretaria de
Estado de Jus�ça e Cidadania, em momento anterior a formação da comissão a ser designada para avaliação da veracidade da autodeclaração.

6.2.1.89. atender integralmente as disposições da Lei nº 6.321, de 10 de julho de 2019;

6.2.1.90. comprometer-se a não u�lizar as informações do banco de dados para nenhum outro fim que não seja os concursos públicos indicados neste
Projeto Básico;

6.2.1.91. receber, iden�ficar, agrupar e disponibilizar à contratante em meio digital toda documentação solicitada aos candidatos por meio do Edital
Norma�vo;

6.2.1.92. entregar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal toda documentação per�nente a elaboração da Profissiográfica e do
Mapeamento de competências para arquivamento;

6.2.1.93. entregar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o resultado do concurso, após análise dos recursos per�nentes, em meio
magné�co e em listagens; em padrão a ser definido pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;
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6.2.1.94. elaborar e entregar à contratante relatório e resultado final contendo todos os atos decorrentes do Concurso Público, sujeitando-o à homologação
do resultado final pela contratante.

 

6.3. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

6.3.1. Considerando o atual cenário pandêmico pelo qual passamos e os efeitos e desdobramentos que dele pode perdurar, faz-se impera�vo que a
Contratada disponha de meios que preservem a segurança dos candidatos, dentro de um contexto possível, decorrente do momento de realização de provas.

6.3.2. A contratada deverá declarar, ainda, que atuará dentro dos parâmetros exigidos pelos órgão competentes, quando da realização das etapas do
certame;

6.3.3. A contratada deverá comprovar, ainda, que atua dentro dos parâmetros exigidos pela OMS e pelos Decretos e normas Distritais referentes às
medidas prote�vas.

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro do que está estabelecido neste Projeto Básico e
na legislação em vigor, devendo realizar as ações e procedimentos especificados a seguir:

7.1.1. Transmi�r, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações entre a Contratada a fim de que produza efeitos.

7.1.2. Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços.

7.1.3. Exercer a fiscalização e a supervisão dos serviços prestados, por servidores designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer serviço ou produto, que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

7.1.4. Prestar assessoria técnica na elaboração dos editais, dos comunicados, dos programas e de outros.

7.1.5. Ar�cular com a Contratada as datas rela�vas às a�vidades constantes neste Projeto e fazer cumprir o cronograma estabelecido.

7.1.6. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de comissão a ser designada pela Secretaria de Estado de Educação.

7.1.7. No�ficar a Contratada acerca das falhas e das irregularidades constatadas na execução do serviço.

7.1.8. Publicar e promover a divulgação do edital norma�vo, contendo o período das inscrições, dos locais, datas e horários prováveis de aplicação de
provas, dos resultados e das convocações no Diário Oficial do Distrito Federal.

7.1.9. Homologar o resultado final do concurso público.

 

8. DO EDITAL NORMATIVO

8.1. O Edital Norma�vo deve:

8.1.1. atender ao disposto na Lei 4.949, de 10 de outubro de 2012, e posteriores alterações; na Resolução n° 168 do TCDF, de 16 de setembro de 2004;
bem como, na legislação específica das Carreiras, objeto do certame, posteriores alterações, bem como outras legislações em vigor até a publicação do mesmo.

8.1.2. ser publicado integralmente no Diário Oficial do Distrito Federal, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da realização da primeira prova;

8.1.3. ser disponibilizado integralmente na internet, na página oficial do órgão ou en�dade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica
contratada para realizá-lo;

8.1.4. definir os critérios para classificação dos candidatos a serem habilitados, critérios de desempate, divulgação dos gabaritos para fins de recurso,
forma de apresentação de recursos, vista da prova pelo candidato, procedimentos, instância para julgamento de recursos, de acordo com a legislação vigente,
etc…;

8.1.5. a alteração de qualquer disposi�vo do edital norma�vo do concurso deve ser publicada integralmente no Diário Oficial do Distrito Federal, bem
como no site oficial do órgão ou en�dade interessada no concurso público;

8.1.6. qualquer cidadão poderá propor a impugnação do edital norma�vo do concurso público ou suas eventuais alterações. O pedido de impugnação
deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital;

8.1.7. o impugnante deverá, necessariamente, indicar o item, subitem que será objeto de impugnação. Não caberá recurso administra�vo contra
decisão acerca da impugnação.

 

9. DAS INSCRIÇÕES

9.1. O valor da taxa de inscrição não poderá exceder a 5% (cinco por cento) dos vencimentos iniciais dos cargos públicos objeto do concurso, conforme
preceitua o art. 22 da Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012.

9.2. A taxa de inscrição não será res�tuída, excetuando-se o caso de cancelamento do concurso. 

9.3. Para definição do valor de inscrição, deve-se considerar além do vencimento do cargo, a escolaridade exigida, o número de fases e provas do
certame, o custo para realização do concurso e sua expecta�va de receita com as inscrições.

9.4. Os candidatos na condição de Pessoa com Deficiência - PCD, deverão entregar, no ato de inscrição, documentação médica comprovando sua
deficiência, que será analisada e avaliada pela equipe médica da banca.

9.5.  Não será admi�da a inscrição condicional e por via postal ou fac-símile. 

9.6. Os candidatos poderão fazer a inscrição para mais de um cargo, desde que não haja choque de data/turno de aplicação das provas e que efetue os
respec�vos pagamentos das respec�vas taxas de inscrição.

9.7. A divulgação de locais, períodos de inscrição, períodos de realização das provas, da possibilidade de inscrição por procuração ou via internet serão
definidos em conjunto com a Contratante. 

9.8. A indicação de locais, cronogramas de suas etapas, horário de comparecimento para ingresso no recinto, formas de ingresso, condições de
realização das provas, apresentação de demais documentações pelos candidatos, possibilidade de consulta bibliográfica ou u�lização de instrumentos, demais
requisitos editalícios, demais prazos recursais, serão definidos em conjunto com a Contratante.

 

10. DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS PELO DISTRITO FEDERAL

10.1. Será concedida isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição mediante requerimento, aos candidatos amparados pela Leis nº
4.949/2012, Lei nº 5.818/2017, Lei nº 5.968/2017 e Lei nº 6.314/2019, nas situações especificadas abaixo:

10.1.1. doador de sangue a ins�tuição pública de saúde, desde que comprove ter feito, no mínimo, três doações menos de um ano antes da inscrição (Lei
nº 4.949/2012). O candidato deve apresentar cer�ficado emi�do por ins�tuição pública de saúde, comprovando as três doações de sangue realizadas;
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10.1.2. beneficiário de programa social de complementação ou suplementação de renda ins�tuído pelo Governo do Distrito Federal (Lei nº 4.949/2012).
O candidato deve apresentar cer�dão ou declaração equivalente expedida pelo Governo do Distrito Federal no presente ano que comprove recebimento de
bene�cio de programa social de complementação ou suplementação de renda ins�tuído pelo GDF;

10.1.3. prestação de serviço à Jus�ça Eleitoral por, no mínimo, duas eleições consecu�vas ou não, considerado cada turno como uma eleição, contendo o
nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição (Lei nº 5.818/2017). O candidato deve apresentar diploma ou declaração
expedido pela Jus�ça Eleitoral que comprove a prestação de serviço à Jus�ça Eleitoral contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e
a data da eleição;

10.1.4. cadastrado no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea. Isenção parcial (Lei nº 5.968/2017). O candidato deve apresentar
documento expedido pela en�dade coletora ou pela en�dade responsável por cadastro de doador de medula óssea;

10.1.5. exercício da a�vidade voluntária e não remunerada de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude (Lei nº 6.314/2019). O
candidato deve apresentar documento comprobatório emi�do pelo órgão judiciário correspondente, em que conste o período no qual o candidato exerceu a
referida a�vidade;

10.1.6. a correta indicação da modalidade de isenção e a apresentação da documentação solicitada será de inteira responsabilidade do candidato.

 

11. DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL

11.1. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo auxílio ao candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas.

11.2. O candidato que necessitar de atendimento especial e/ou adaptação das provas deverá fazê-lo no momento da inscrição, conforme estabelecido
no Edital norma�vo do certame. Podem solicitar o atendimento especial os candidatos nas seguintes situações:

11.2.1. O candidato que necessitar de adaptação das provas obje�vas deve apresentar laudo médico contendo a assinatura do médico com carimbo e
número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), a deficiência, o código do CID e Parecer ou Relatório médico jus�ficando a necessidade de
tempo adicional;

11.2.2. o candidato que, por mo�vo de doença ou por limitação �sica necessitar u�lizar, durante a realização das provas, objetos, disposi�vos ou próteses
deve apresentar laudo médico;

11.2.3. a candidata que �ver necessidade de amamentar durante a realização das provas obje�vas deverá apresentar a Cer�dão de Nascimento ou laudo
assinado por obstetra e, ainda, levar um acompanhante adulto que ficará em sala reservada sendo o responsável pela guarda da criança;

11.2.4. candidato transgênero ou traves� que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das provas (Decreto nº 8.717/2016). O candidato
deverá preencher formulário informando o nome e o sobrenome pelo qual deseja ser tratado;

11.2.5. candidatos portando arma funcional amparados pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato deverá apresentar o Cer�ficado
de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na legislação;

11.2.6. candidato que necessitar de atendimento diferenciado por mo�vos religiosos, deverá apresentar Declaração da congregação religiosa a que
pertence, em que conste seu nome, atestando a sua condição de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso.

11.2.7. Caberá recurso do indeferimento da solicitação de atendimento especial.

 

12. DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

12.1. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, deverão apresentar no ato da inscrição, toda a documentação comprobatória da
condição declarada.

12.2. O candidato que se declarar com deficiência, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por equipe mul�profissional
de responsabilidade do Contratada formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da
Lei Federal nº 13.146/2015, dos arts. 3º e 5º da Lei Distrital nº 4.317/2009, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, da Lei 4.949/2012 e suas
alterações, do § 1º do art. 1ºda Lei Federal nº 12.764/2012, e da Súmula nº 377, do STJ.

12.3. A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b)
os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de a�vidades.

12.4. A avaliação biopsicossocial não subs�tui a verificação da deficiência e a compa�bilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.

12.5. Os custos com os exames a serem apresentados na avaliação biopsicossocial deverão ser suportados pelos candidatos.

12.6. O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de
classificação geral.

 

13. DA AVALIAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARAREM PRETOS OU PARDOS NO ATO DA
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

13.1. Será reservado, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, nos termos da Lei nº 6.321, de 10 de julho de 2019, de
modo que:

13.1.1. a reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3;

13.1.2. na hipótese de quan�ta�vo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatas e candidatos negros, pretos e pardos, este é aumentado
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de
fração menor que 0,5;

13.1.3. a reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar expressamente dos editais dos concursos públicos, que especificarão o total de
vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido;

13.1.4. podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no
concurso público, conforme o quesito cor ou raça u�lizado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca – IBGE;

13.1.5. para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência delibera�va;

13.1.6. as formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos feno�picos do candidato, os
quais serão verificados obrigatoriamente na presença do candidato;

13.1.7. a comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros distribuídos por gênero, cor e,
preferencialmente, naturalidade;

13.1.8. § 3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação
da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administra�vo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
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13.1.9. Deve ser avaliado, no mínimo, 3 vezes mais candidatos, aprovados na prova obje�va e discursiva, para cada cargo que se autodeclararam, acima
do número de cadastro reserva.

13.1.10. Deve ser avaliado, no mínimo, todos os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de vagas reservadas para cada cargo, somando-se o
cadastro reserva.

 

14. DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

14.1. A comprovação da hipossuficiência se dá no momento da inscrição.

14.2. É responsabilidade do candidato providenciar toda a documentação exigida para demonstrar a renda familiar per capita inferior a 1,5 salário
mínimo e comprovar que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em ins�tuições privadas na condição de bolsista integral.

14.3. Serão negadas as inscrições para concorrer às vagas des�nadas aos hipossuficientes de candidatos que não apresentem no ato da inscrição toda a
documentação exigida, no edital ou daqueles que não obedeçam aos critérios definidos em Lei.

14.4. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso.

 

15. DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME

15.1. As vagas ofertadas no concurso em tela serão assim distribuídas:

15.1.1. Professor de Educação Básica - Carreira Magistério Público: 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CARREIRA MAGISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
I COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA QTD VAGAS CADASTRO RESERVA
1 ADIMINISTRAÇÃO 40 1 12
2 ARQUITETURA 40 1 6
3 ARTES 40 69 100
4 ATIVIDADES 40 255 2050
5 BIOLOGIA 40 2 5
6 BIOMEDICIA 40 2 4
7 CIÊNCIAS NATURAIS 40 10 40
8 CONTABILIDADE 40 1 3
9 DIREITO 40 1 3

10 EDUCAÇÃO FISÍCA 40 100 220
11 ELETRÔNICA 40 2 8
12 ELETROTÉCNICA 40 2 8
13 ENFERMAGEM 40 10 16
14 FARMACIA 40 4 8
15 FILOSOFIA 40 2 4
16 FÍSICA 40 8 16
17 FISIOTERAPIA 40 2 8
18 GASTRONOMIA 40 2 4
19 GEOGRAFIA 40 2 2
20 HISTÓRIA 40 5 7
21 INFORMÁTICA 40 5 20
22 LEM / ALEMÃO 40 1 3
23 LEM / ESPANHOL 40 5 6
24 LEM / FRANCÊS 40 5 10
25 LEM / INGLÊS 40 30 50
26 LEM / JAPONÊS 40 2 4
27 LETRAS LIBRAS 40 5 10
28 LINGUA PORTUGUESA 40 85 150
29 MATEMÁTICA 40 120 200
30 MÚSICA / CANTO ERUDITO 40 1 4
31 MÚSICA / CLARINETA 40 1 4
32 MÚSICA / GAITA CROMÁTICA 40 1 4
33 MÚSICA / TROMBONE 40 1 4
34 MÚSICA / VIOLA DE GAMBA 40 1 4
35 MÚSICA/ FLAUTA TRANSVERSAL 40 1 4
36 MÚSICA/ VIOLA 40 1 4
37 MÚSICA/ VIOLINO 40 1 4
38 MÚSICA/Acordeon 40 1 4
39 MÚSICA/Bombardino/Tuba 40 1 4
40 MÚSICA/CAVAQUINHO 40 1 4
41 MÚSICA/CRAVO 40 1 4
42 MÚSICA/Fagote 40 1 4
43 MÚSICA/PIANO/CORREPETIÇÃO 40 1 4
44 MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/ CORO 40 1 4
45 MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/ ORQUESTRA SINFONICA 40 1 4
46 MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/BANDA SINFONICA 40 1 4
47 MÚSICA/Trompa 40 1 4
48 MÚSICA/Trompete 40 1 4
49 MÚSICA/Violão Erudito 40 1 4
50 MÚSICA/Violão Popular 40 1 4
51 MÚSICA/Violoncelo 40 1 4
52 NUTRIÇÃO 40 2 8
53 ODONTOLOGIA 40 2 8
54 PSICOLOGIA 40 2 6
55 QUÍMICA 40 3 5
56 SOCIOLOGIA 40 3 4



18/03/2022 07:02 SEI/GDF - 82024524 - Projeto Básico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=92892522&infra_siste… 8/23

57 TELECOMUNICAÇÕES 40 3 8
TOTAL GERAL 776 3104

 

 

15.1.2. Pedagogo – Orientador Educacional - Carreira Magistério Público:

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL CARGA
HORÁRIA

QTD
VAGAS CADASTRO RESERVA

Pedagogo - Orientador Educacional 40 20 80

 

 

15.1.3. Analista de Gestão Educacional - Carreira Assistência à Educação:

CARREIRA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL

 ESPECIALIDADE CARGA HORÁRIA QTD VAGAS CADASTRO 
RESERVA

1 ADMINISTRAÇÃO 40 2 10
2 TENCOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40 2 40
3 ARQUIVOLOGIA 40 1 4
4 BIBLIOTECNOMIA 40 1 8
5 CONTABILIDADE 40 2 45
6 COMUNICAÇÃO SOCIAL 40 1 10
7 DIREITO E LEGISLAÇÃO 40 2 44
8 ECONOMIA 40 1 5
9 NUTRIÇÃO 40 2 20

10 PSICOLOGIA 40 2 72
TOTAL GERAL 16 258

 

 

15.2. Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento) serão providas por candidatos
com deficiência conforme Lei nº 4.949/2012, 20% (vinte por cento) serão providas por candidatos negros na forma da Lei nº 6.321/2019 e, ainda, 10% (dez por
cento) por candidatos comprovadamente hipossuficientes na forma da Lei nº 6.741/2020.

15.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a cinco.

15.4. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos classificados nas listas de pessoas com deficiência, negros e negras e
hipossuficientes, as vagas remanescentes são rever�das para a ampla concorrência.

15.5. Os requisitos e as atribuições básicas de cada cargo encontram-se no Anexo Único.

15.6. O quan�ta�vo de vagas por Componente curricular, do cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público e ou Especialidade,
do cargo de Analista de Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação constante nas tabelas acima poderão sofrer alterações no ato da elaboração do
edital, mantendo-se o total de vagas a serem ofertadas, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

 

16. DO CONCURSO PÚBLICO

16.1. Todas as etapas e fases do Concurso Público a que se refere este Projeto Básico serão realizadas no Distrito Federal, em locais, datas e horários a
serem definidos pela contratada, de acordo com com as disposições da Lei 4.949/2012.

16.2. A seleção para o cargo de cargos de Professor de Educação Básica e Pedagogo – Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal, e Analista de Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal compreenderá 3 etapas conforme Lei 5.105/2013 e 5.106/2013.

 

ETAPA DESCRIÇÃO CRITÉRIO

I Prova obje�va, de conhecimentos gerais e específicos Eliminatório e Classificatório

II Prova discursiva, que consis�rá em redação de texto disserta�vo, de até 30 linhas,
abordando tema constante dos conhecimentos básicos definidos no edital Eliminatório e Classificatório

III Prova de Títulos Classificatório

 

17. DA PROVA OBJETIVA – ETAPA I

17.1. As provas obje�vas, de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas no Distrito Federal, em datas e turnos a serem definidos pela
Contratada, e devem ser cons�tuídas da seguinte forma:

17.1.1. Para o cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, no mesmo dia em turnos dis�ntos para os
componentes curriculares de A�vidades e dos demais componentes;

17.1.2. Para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, no mesmo dia e turno;

17.1.3. Para o cargo de Analista de Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, no mesmo dia e turno;

17.1.4. As questões obje�vas devem ser elaboradas de forma a aferir o efe�vo domínio do conteúdo programá�co avaliado e a capacidade de raciocínio
do candidato.

17.1.5. 120 itens para julgamento certo ou errado, abrangendo conhecimentos básicos e específicos, a serem definidos no edital de abertura, sendo:

17.1.5.1.  40 itens de conhecimentos básicos; 

17.1.5.2. 30 de conhecimentos complementares; e

17.1.5.3. 50 de conhecimentos específicos, para os cargos de Professor de Educação Básica e Pedagogo – Orientador Educacional, da Carreira Magistério
Público do Distrito Federal, e Analista de Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal;
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17.1.5.4. Do conteúdo programá�co exigido, deve constar obrigatoriamente, conhecimentos sobre a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural,
polí�ca e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, ins�tuída pela Lei Complementar federal
nº 94, de 16 de fevereiro de 1998; (Alínea acrescido pelo(a) Lei 5.768 de 14/12/2016) e conhecimento do Plano Distrital de Polí�ca para Mulheres, ins�tuída
pela Portaria nº 271, de 07 de outubro de 2021;

 

18. DA PROVA DISCURSIVA – ETAPA II

18.1. A Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório deve ser cons�tuída da seguinte forma:

18.1.1. A Prova discursiva, que consis�rá em redação de texto disserta�vo, de até 30 linhas, abordando tema constante dos conhecimentos básicos
definidos no edital.

18.1.2. A correção da prova discursiva dos candidatos surdos/deficientes audi�vos devem adotar critérios de avaliação compa�veis com as
especificidades linguís�cas dos aprendizes de Língua Portuguesa como segunda língua, de modo a valorizar a coerência do texto em detrimento da coesão, e os
aspectos semân�cos em detrimento da forma, a fim de se respeitar a singularidade linguís�ca manifestada no registro escrito desses candidatos.

18.1.3. Na prova discursiva, serão avaliados, até 08 �tulos, de todos os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de vagas, somando-se o
cadastro reserva.

 

19. DA PROVA DE TÍTULOS – ETAPA III

19.1.  Na prova de �tulos, de caráter classificatório serão avaliados, até 08 �tulos, de todos os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de
vagas, somando-se o cadastro reserva, conforme requisitos a constar no edital norma�vo.

19.2. A prova de �tulos valerá, no máximo, 8,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos �tulos apresentados sejam superiores a esse valor.

19.3. Os requisitos adicionais, eventuais ajustes e demais procedimentos serão estabelecidos juntamente com a contratada, no momento da
elaboração do Edital norma�vo do certame.

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS

TÍTULO DESCRIÇÃO PONTO POR 
CADA TÍTULO

MÁXIMO DE
PONTOS 

POR TÍTULOS

DIPLOMA DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO

(TÍTULO DE DOUTOR)

Para os cargos de Professor e Pedagogo:
Na área de atuação a que concorre ou na área da educação.

Também será aceito cer�ficado/declaração de conclusão de curso de
Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

1,76 1,76
Para os cargos de Analista de Gestão Educacional:

Na especialidade a que concorre.
Também será aceito cer�ficado/declaração de conclusão de curso de

Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

DIPLOMA DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO

 (TÍTULO DE MESTRE)

Para os cargos de Professor e Pedagogo:
Na área de atuação a que concorre ou na área da educação.

Também será aceito cer�ficado/declaração de conclusão de curso de
Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

0,88 0,88
Para os cargos de Analista de Gestão Educacional:

Na especialidade a que concorre. 
Também será aceito cer�ficado/declaração de conclusão de curso de

Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar.

CERTIFICADO DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE

 ESPECIALIZAÇÃO

Para os cargos de Professor e Pedagogo:
Com carga horária mínima de 360 h/a na área de atuação a que

concorre ou na área da educação.
Também será aceito cer�ficado/declaração de conclusão de curso de

Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.
0,44 0,88

Para os cargos de Analista de Gestão Educacional:
Com carga horária mínima de 360 h/a na especialidade a que concorre. 

Também será aceita a declaração de conclusão de pós- graduação
em nível de especialização, desde que

acompanhada de histórico escolar.

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO /
PROCESSO SELETIVO

Aprovação em Concurso Público e/ou Processo Sele�vo,
na Administração Pública Direta e Indireta, para cargos/empregos, na

área a que concorre.
0,24 0,48

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS
COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS

DE MÚSICA

Para os cargos de Professor de Educação Básica: Declaração de
experiência / exercício de a�vidade profissional em música, na área de

atuação a que concorre ou na área da educação.

0,40 p/ano 
completo, sem 
sobreposição 

de tempo

4,00

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS
SEGUINTES COMPONENTES CURRICULARES

DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA: 
LEM/ALEMÃO; LEM/FRANCÊS;  LEM/JAPONÊS

Para os cargos de Professor de Educação Básica: Declaração de
experiência / exercício de a�vidade profissional em Língua

Estrangeira Moderna, na área de atuação a que concorre ou na área da
educação.

0,40 p/ano 
completo, sem 
sobreposição 

de tempo

4,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  8

 

20. DA CORREÇÃO DAS PROVAS

20.1. A correção das provas será feita em conformidade com os requisitos e os critérios fixados no edital norma�vo do concurso público e nas
orientações con�das no caderno de provas.

20.2. A correção das provas de matéria jurídica deverá u�lizar como critério vinculante, sucessivamente:

20.2.1. A jurisprudência pacificada, publicada até a data da primeira publicação do edital norma�vo do concurso: do Supremo Tribunal Federal, dos
Tribunais Superiores e do Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios;

20.2.2. A bibliografia eventualmente especificada no edital norma�vo.
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20.2.3. É vedada a adoção de critérios de correção baseado em posições doutrinárias isoladas, não consolidadas e ou negadas pela doutrina majoritária.

 

21. DA REMUNERAÇÃO

21.1. Segue o quadro demonstra�vo do vencimento básico dos cargos em questão, pela respec�va carga horária:

21.1.1. Carreira Magistério Público:

CARGO CARGA
HORÁRIA PADRÃO VENC. BÁSICO GAPED REMUNERAÇÃO

Professor de Educação Básica 40h 1 R$ 3.858,87 R$ 1.157,66 R$ 5.016,53

Pedagogo - Orientador Educacional 40h 1 R$ 3.858,87 R$ 1.157,66 R$ 5.016,53
 
 

21.1.2. Carreira Assistência à Educação - Analista de Gestão Educacional:

CARGO CARGA
HORÁRIA PADRÃO VENC. BÁSICO GIC REMUNERAÇÃO

Analista de Gestão Educacional 40h 1 R$ 3.261,59 R$ 815,40 R$ 4.076,99

 

22. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RECURSOS

22.1. Os critérios para classificação dos candidatos a serem habilitados, os critérios de desempate, a divulgação dos gabaritos para fins de recurso, a
forma de apresentação dos recursos, as solicitações de vista das provas pelo candidato, os procedimentos para julgamento de recursos, dentre outros, serão
definidos, no edital norma�vo, em conjunto com a Contratante, de acordo com a legislação vigente, de modo que:

22.1.1. Caberá recurso administra�vo do gabarito e do resultado das provas de concurso público, devidamente fundamentado e por escrito, nos termos
da legislação vigente.

22.1.2. Deverá ser fornecida ao candidato a cópia integral e legível da redação, da prova com questão discursiva e do respec�vo espelho de correção para
formulação do recurso.

22.1.3. Não será admi�da a limitação de caracteres para interposição do recurso.

22.1.4. A decisão sobre cada recurso deverá ser fundamentada.

22.1.5. Será assegurado ao candidato o fornecimento de cópia da decisão do recurso por ele interposto.

22.1.6. A anulação de questão obje�va implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público, nos termos da
legislação vigente.

 

23. DOS APROVADOS

23.1. O candidato aprovado comporá o banco para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público
e assistência à educação do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, obedecida a respec�va classificação no resultado
final homologado.

23.2. Do total de vagas, 20% (vinte por cento) serão providos na forma do Capítulo II – Das Pessoas com Deficiência - da Lei nº 4.949, de 10 de outubro
de 2012, no que couber, e posteriores alterações, 20% (vinte por cento) serão providos por candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da
inscrição no concurso público, na forma do art. 1º da Lei nº 6.321, de 10 de julho de 2019 e 10% (dez por cento) serão providos por candidatos
comprovadamente hipossuficientes na forma da Lei nº 6.741/2020.

 

24. DOS REQUISITOS

24.1. Os requisitos e atribuições dos cargos constarão no edital norma�vo, conforme Anexo Único

24.2. Todos os diplomas dos cursos de graduação, em nível superior, devem ser fornecidos por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

 

25. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

25.1. O Resultado Final Homologado do concurso público será divulgado em edital específico, podendo ocorrer na mesma data em que for divulgado o
resultado final.

25.2. Serão aprovados no concurso público para o cargo constante deste Projeto Básico, os candidatos que lograram êxito em todas as Etapas,
observada a classificação final, e os respec�vos percentuais de reservas vagas previstos na legislação vigente.

25.3. Na hipótese do não preenchimento das vagas des�nadas candidatos com deficiência, candidatos negros e candidatos comprovadamente
hipossuficientes, essas serão conver�das em vagas de ampla concorrência. 
 

26. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL

26.1. Os candidatos aprovados que forem nomeados serão subme�dos à Avaliação Médica Admissional promovida pela Subsaúde - Subsecretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho - Subsaúde;

26.2. A Avaliação Médica Admissional corresponde ao exame admissional previsto no ar�go 7º, inciso VI, da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2021, responsável por apurar se o candidato preenche os requisitos de ap�dão �sica e mental para ingresso nos cargos da Carreira Magistério
Público do Distrito Federal e da Carreira Assistência à educação do Distrito Federal.

26.3. A Avaliação Médica Admissional compreende a avaliação clínica, exames laboratoriais e complementares e avaliações médicas especializadas;

26.4. A avaliação de saúde consiste na verificação das condições de saúde e da existência de eventuais doenças, condições, sinais ou sintomas
incompa�veis com exercício nos cargos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e da Carreira Assistência à educação do Distrito Federal, composta por
avaliação clínica, exames laboratoriais e avaliações per�nentes, sendo realizada pela junta médica oficial do Distrito Federal;

 
 

27. DA VALIDADE DO CONCURSO
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27.1. O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, a par�r da data da Homologação do resultado final, podendo, a critério da
Administração, ser prorrogado por igual período.

 
 

28. DO REGIME JURÍDICO

28.1. Os candidatos que vierem a ser nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, ins�tuído pela Lei
Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011, e às normas internas do órgão de lotação.

 
 

29. DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ETAPAS - CONFORME LEI Nº 4.949/2012

29.1. A CONTRATADA deverá elaborar o cronograma em consonância com os prazos estabelecidos pela Lei 4.949/2012, e considerando as etapas do
processo sele�vo demonstradas no Projeto básico, conforme modelo de cronograma.

 

MODELO DE CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

1 Divulgação do Edital Norma�vo

2 Prazo para impugnação do Edital Norma�vo

3 Período de análise dos pedidos de impugnação (se houver)

4 Divulgação da re�ficação do Edital, após análise dos pedidos de impugnação

5 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição D+1

6 Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa

7 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição

8 Divulgação do resultado defini�vo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

9 Período de inscrição no concurso público

10 Período para o candidato declarar-se com deficiência para concorrer às vagas des�nadas às pessoas com deficiência, para avaliação das solicitações de atendimento
especial, e das inscrições para as vagas des�nadas ao hipossuficientes.

11 Período para os candidatos se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, para par�ciparem das reservas de vagas previstas na Lei nº
6.321, de 10 de julho de 2019

12 Divulgação do resultado provisório do deferimento das solicitações de atendimento especial, das inscrições para concorrer às vagas des�nadas às pessoas com
deficiência e das inscrições para as vagas des�nadas aos hipossuficientes.

13 Período para interposição de recurso contra o indeferimento das solicitações de atendimento especial, indeferimento das inscrições para concorrer às vagas
des�nadas às pessoas com deficiência e indeferimento das inscrições para concorrer às vagas des�nadas aos hipossuficientes.

14 Período de análise de recursos contra os resultados do indeferimento das solicitações de atendimento especial, indeferimento das inscrições para concorrer às
vagas des�nadas às pessoas com deficiência e indeferimento das inscrições para concorrer às vagas des�nadas aos hipossuficientes.

15 Divulgação da listagem final dos candidatos deferidos para atendimento especial, para concorrer às vagas des�nadas às pessoas com deficiência e às vagas
des�nadas aos hipossuficientes.

16 Divulgação dos locais, datas e horários das Provas Obje�vas - Etapa I.

17 Aplicação da Prova obje�va.

18 Divulgação do gabarito oficial provisório da prova obje�va.

19 Período de interposição de recurso contra o gabarito provisório da prova obje�va.

20 Prazo para análise dos recursos pela banca organizadora.

21 Divulgação do resultado defini�vo da prova obje�va.

22 Divulgação dos locais, datas e horários das Provas Discursivas - Etapa II.

23 Aplicação da Prova Discursiva.

24 Divulgação do resultado provisório da prova Discursiva.

25 Período de interposição de recurso do resultado provisório da prova Discursiva.

26 Prazo para análise dos recursos da prova Discursiva pela banca organizadora.

27 Divulgação do resultado defini�vo da prova Discursiva.

28 Divulgação dos locais, datas e horários para apresentação das Provas de Títulos - Etapa III.

29 Período de convocação para apresentação das Provas de Títulos

30 Divulgação do resultado provisório da prova de Títulos.

31 Período de interposição de recurso do resultado provisório da prova de Títulos.

32 Prazo para análise dos recursos da prova de Títulos pela banca organizadora.

33 Divulgação do resultado defini�vo da prova de Títulos.

34 Período para envio dos laudos médicos dos candidatos que informaram serem candidatos com deficiência

35 Período para a realização da perícia médica e avaliação biopsicossocial por equipe mul�profissional, dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência PCD

36 Período para realização do procedimento da avaliação de Heteroiden�ficação para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no
concurso público

37 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica e avaliação biopsicossocial por equipe mul�profissional

38 Período para a interposição de recurso contra a avaliação médica e biopsicossocial

39 Divulgação do Resultado defini�vo dos recurso contra a avaliação médica e biopsicossocial

40 Divulgação do resultado preliminar da avaliação da Heteroiden�ficação

41 Período para a interposição de recurso contra a avaliação da Heteroiden�ficação

42 Divulgação do Resultado defini�vo dos recursos contra a avaliação da Heteroiden�ficação.

43 Publicação do Resultado Final e Homologação do Resultado Final do Concurso Público

 TOTAL DE DIAS
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30. VIGÊNCIA DO CONTRATO

30.1. O respec�vo contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em
vigor, para a execução de seu objeto e prazo indeterminado para as ações judiciais eventualmente propostas, que ficarão a cargo da contratada.

 

31. DO CUSTEIO

31.1. As partes ajustarão que, para a cobertura total dos custos decorrentes da prestação de serviços, a pessoa jurídica contratada fará captação das
taxas de inscrição, a serem cobradas dos candidatos no ato da inscrição, ressalvados os casos previstos em lei específica.

31.2. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o mo�vo alegado, ressalvados aos candidatos amparados pela Leis
nº 4.949/2012, Lei nº 5.818/2017, Lei nº 5.968/2017 e Lei nº 6.314/2019, cujo ônus caberá à Contratada.

31.3. A Contratada apartará, no mínimo 20% (vinte por cento) da arrecadação global das taxas de inscrição para realização do concursos público,
descontadas as taxas bancárias e isenções previstas em lei, a serem depositadas em favor do Fundo PRÓ-GESTÃO, sob o nº 212005980-7, Agência Buri� - 0212,
do Banco de Brasília - BRB,  em até 15 dias úteis após a homologação das inscrições do certame, conforme inciso VI, do art. 3º, da Lei n° 2.958, de 26 de abril de
2002, que Ins�tui o Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 6745 de 10/12/2020), com envio do comprovante
bancário; 

 

32. DA GARANTIA

32.1. Fica dispensada a prestação de garan�a para a execução deste Contrato, na forma do ar�go 56 da Lei nº 8.666/93.

32.2. Fica assegurada à CONTRATANTE a aplicação de multa e demais penalidades pelo descumprimento de quaisquer ou condições do presente
Projeto Básico, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 2006, e suas alterações, que regula a aplicação de sanções administra�vas
previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).

 

33. DAS PENALIDADES

33.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada às sanções previstas no art. 87, da
Lei nº 8.666/93, conforme couber, respeitadas as peculiaridades do contrato, facultado ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

33.2. Caso a contratada não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto
nº 26.851/2006, e posteriores alterações Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, 35.831/2014 e nº 36.974/2015, conforme couber, respeitadas as
peculiaridades do contrato.

 
 

34. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

34.1. A par�cipação de empresas reunidas em consórcio não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por
diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor
preço.

34.2. Não será permi�da a subcontratação, considerando que o estabelecimento de subcontratação poderá implicar em prejuízo para o conjunto ou
complexo.

34.3. Considerando que os serviços almejados não são de natureza divisível e que o estabelecimento de subcontratação para en�dades preferenciais
poderá implicar em prejuízo para o conjunto dos serviços, não será atendido o con�do no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 concomitante com
o art. 23, §1º, e 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014, deixando de ser estabelecida subcontratação para en�dades
preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais), conforme estabelecido no art. 9º, § 11, do Decreto Distrital nº
35.592/2014.

 
 

35. DA RESCISÃO

35.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

 
 

36. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

36.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 8º, da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de
2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas
e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser
observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares, bem como às disposições estabelecidas nas obrigações e
requisitos deste Projeto Básico.

 
 

37. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

37.1. Todas as despesas com a execução dos serviços serão provenientes da taxa de inscrição arrecadada pela Contratada, não havendo nenhum ônus
para o Distrito Federal.

 

38. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

38.1. A ins�tuição interessada em apresentar proposta deverá observar as orientações a seguir:

38.1.1.  confeccionar a proposta no formato A4, com no máximo 100 (cem) folhas, reservando espaço de 3,5cm no rodapé do documento;
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38.1.2. enviar a proposta em um único volume contendo 2 envelopes, de maneira que no 1º envelope deve conter as documentações exigidas e no 2º
envelope deve conter a proposta técnica;

38.1.3. juntar à proposta 2 (dois) Pen drive (mídia digital), sendo 1 (um) Pen drive para cada cada um dos envelopes, contendo, na íntegra, o conteúdo da
proposta no formato .PDF, com tamanho máximo de 5MB e u�lizando OCR (Op�cal Character Recogni�on) para tornar seu documento pesquisável. O
documento sem OCR fica igual a uma foto, não se consegue selecionar seu texto nem copiar.

38.1.4. os documentos deverão ser entregues fisicamente na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devendo ser protocolados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do o�cio e/ou do pedido de proposta formal;

38.1.5. a ins�tuição interessada em apresentar proposta para executar o concurso fará constar na proposta, de forma clara e ostensiva, todas as etapas
do concurso público objeto da presente proposta; o cronograma, citando todas as fases dos trabalhos a serem executados (com prazos especificados em dias,
respeitando o estabelecido na Lei nº. 4.949/2012), bem como o(s) responsável(eis) técnico(s) por cada uma;

38.1.6. anexar planilha de es�ma�va de inscritos, arrecadação e custos (total e por candidato);

38.1.7. fazer constar toda documentação necessária à Habilitação Jurídica, à Qualificação Técnica e Econômica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, em
consonância com a Lei nº 8.666/1993;

38.1.8. juntar à proposta de execução do processo, além da documentação exigida para habilitação, cer�dões nega�vas criminais do presidente, diretor e
sócios da Pessoa Jurídica da Ins�tuição, bem como seu Estatuto Social;

38.1.9. a proposta deverá estar acompanhada de cópias auten�cadas em cartório de todos os documentos que se fizerem necessários, sendo assim, não
serão admi�das propostas encaminhadas via e-mail;

38.1.10. não serão admi�das propostas que exijam quan�ta�vo mínimo de inscrições para assumir o risco total da realização do processo de que trata o
presente Projeto Básico;

38.1.11. juntar Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo
distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças
com mais de um cartório distribuidor,  deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores; 

38.1.12. juntar Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei;

38.1.13. apresentar declaração de inexistência de fatos impedi�vos em relação à ins�tuição e aos seus dirigentes para licitar ou contratar com a
administração; 

38.1.14. apresentar declaração de que a ins�tuição dispõe de escritório no Distrito Federal ou de que o instalará no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da assinatura do contrato;

38.1.15. apresentar Plano Estratégico ou instrumento congênere da Ins�tuição para comprovar a contabilidade e per�nência entre o objeto a ser
contratado e o objeto social da Ins�tuição, conforme Parecer nº 213/2014-PROCAD/PGDF, disponível para consulta por meio do link:
h�p://parecer.pg.df.gov.br/. O documento deverá conter a qualificação da Banca, bem como a visão, missão, organização (forças organizacionais, oportunidades
no ambiente externo), obje�vos e metas para o biênio 2022/2023, formulação da estratégia, estrutura operacional, descrição das a�vidades que auxiliam na
profissionalização, no empreendedorismo e na geração de renda. Caso a Intuição possua essas descrições em seu Estatuto, poderá encaminhar cópia. Vale
destacar que uma simples declaração não atende este requisito do Projeto Básico;

38.1.16. a documentação incompleta, rasurada ou em desacordo com o estabelecido neste projeto será desconsiderada;

38.1.17. a ins�tuição será responsável pela legi�midade e pela veracidade das informações e dos documentos por ela apresentados sujeitando-se o
subscritor da proposta às penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro em caso de informação falsa ou inverídica;

38.1.18. na proposta deve constar índice, relacionando os requisitos deste projeto Básico, em especial a relação de documentos exigidos na legislação
vigente para a habilitação da interessada;

38.1.19. a Ins�tuição interessada deve apresentar recibo em duas vias relacionando o conteúdo da proposta. Ex.: Proposta com 2 volumes e 2 mídias
digitais (pen drive)

38.1.20. a Comissão examinadora poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos adicionais.

38.1.21. Toda a proposta deve ser disponibilizada também por meio digital.

38.1.22.  Por fim, explanar que a realização de concursos públicos e processos sele�vos como a�vidade está relacionada ao desenvolvimento ins�tucional
(objeto social da Ins�tuição), em linhas gerais, com apresentação do planejamento estratégico da Ins�tuição ou instrumento congênere;

 
 

39. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

39.1. A habilitação Jurídica será demonstrada pelos seguintes documentos:

39.1.1. Cópia do Ato Cons�tu�vo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores,
de modo a verificar se o objeto social do Licitante é compa�vel com o objeto da licitação;

39.1.2. Inscrição do Ato Cons�tu�vo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício;

39.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir;

39.1.4. Licença de Funcionamento atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da empresa.

 
 

40. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

40.1. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada pelos seguintes documentos:

40.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação; 

40.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, representada pela Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos Rela�vos a Tributos Federais e à
Dívida A�va da União. 

40.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

40.1.4. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social, representada pela CND Cer�dão Nega�va de Débitos, emi�da pelo INSS; 

40.1.5. Prova de regularidade rela�va ao FGTS, representada pelo CRF – Cer�ficado de Regularidade do FGTS, emi�do pela Caixa Econômica Federal; 

40.1.6. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, ins�tuída pela Lei Federal nº 12.440/11, podendo ser re�rada através do site
www.tst.jus.br/cer�dao, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho do licitante/fornecedor.

http://parecer.pg.df.gov.br/
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41. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

41.1. A Qualificação Econômico-financeira será comprovada pelos seguintes documentos:

41.1.1. Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede jurídica da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa �sica.

41.1.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras e contábeis do úl�mo exercício financeiro social, já exigível e apresentada na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios;

41.1.3. subs�tuir, faculta�vamente, no caso de empresas cons�tuídas no ano em curso, o balanço anual por balanço de abertura, devidamente
auten�cado pela Junta Comercial;

41.1.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

 

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = --------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
 

A�vo Total

SG = ---------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
 

A�vo Circulante

LC = ---------------------------;

Passivo Circulante

 

1. 41.1.4.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação ou item per�nente.

2. 41.1.4.2. As empresas cons�tuídas há menos de um ano de exercício financeiro devem apresentar cópia do balanço de abertura, ou cópia de livro
diário contendo balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.

3. 41.1.4.3. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, deverão apresentar,
ainda o Comprovante de opção pelo Simples Nacional ob�do através do site da Secretaria da Receita Federal, h�p://www.receita.fazenda.gov.br/simples
nacional.

4. 41.1.4.4. Empresas NÃO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 123/06 e suas alterações, deverão apresentar, ainda o
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do
Ar�go 3º da Lei Complementar nº 123/06.

 

42. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

42.1. A Qualificação Técnica será comprovada pelos seguintes documentos:

42.1.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante,
comprovando a capacidade e ap�dão para o desempenho de a�vidades per�nentes e compa�veis em caracterís�cas, quan�dades e prazos que atendam as
especificidades deste Projeto Básico, bem como a sa�sfação quanto à qualidade dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais.

42.1.2. Para fins de avaliação, serão entendidos como serviços similares ao objeto deste Projeto Básico, compa�veis em caracterís�cas e quan�dades,
aqueles em cuja descrição conste a realização de Concurso Público e/ou Processo Sele�vo para oferta e/ou provimento de cargos, com o número de candidatos,
inscrições homologadas, que tenham sido realizados desde 2014, com no mínimo 10.000 (dez mil) candidatos inscritos, não sendo considerados seleções para
residência médica e de profissionais em saúde, ves�bulares para ingresso em ins�tuições de ensino superior e similares;

42.1.3. Os Atestados de Capacidade Técnica mencionados devem atender aos seguintes requisitos:

42.1.3.1. estar no papel �mbrado de quem está emi�ndo a proposta, contendo dados completos da en�dade contratante, empresa privada ou do órgão
público emitente (razão social, CNPJ, endereço, telefones de contato);

42.1.3.2. apresentar a assinatura e dados do dirigente responsável (com carimbo se possível) pela empresa, órgão ou Unidade Administra�va emitente,
sendo o referido Atestado de Capacidade Técnica devidamente averbado no Conselho Regional de Administração para composição de acervo técnico da
empresa.

42.1.3.3. informar, acerca dos serviços executados: iden�ficação dos cargos para qual foi realizado o concurso público e/ou processo sele�vo, o número de
vagas ofertadas para cada cargo, escolaridade exigida, número de fases (prova obje�va, prova obje�va e discursiva, avaliação psicológica, etc), número de
inscritos, local e período de execução;

42.1.3.4. apresentar declaração de que a Contratante foi atendida de forma sa�sfatória rela�vamente à execução do serviço prestado;

42.1.3.5. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

42.1.3.6. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos implicará na inabilitação do licitante.

42.1.3.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com número
do CNPJ e o respec�vo endereço.

 
 

43. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO
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43.1. Na escolha da ins�tuição, a Administração analisará os seguintes parâmetros: experiência na realização e execução de concursos públicos e/ou
processos sele�vos, todos devidamente comprovados por meio de atestados de capacidade técnica; o prazo de realização do concurso público; o valor da taxa
de inscrição; o percentual do repasse ao Fundo Pró-Gestão; e os meios u�lizados para garan�r a segurança dos par�cipantes do processo considerando o risco
da Pandemia do Novo Coronavírus.

43.2. A Administração Pública analisará, com a discricionariedade dada por lei, os elementos acima delineados, de forma global, sendo escolhida a
Ins�tuição que oferecer a proposta que melhor atenda ao interesse público, de maneira que não haverá ranqueamento entre as ins�tuições.

43.3. A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá exigir qualquer outra documentação que se fizer necessária.

43.4. O resultado da escolha da ins�tuição será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

44. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

44.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, designará, se for o caso, 02 (dois) executores para o Contrato, sendo 01 (um)
�tular e 01 (um) suplente, em ato a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária Financeira e Contábil, no Decreto 32.598/2010 e na Portaria nº 42, de 25 de fevereiro de 2013, bem como nas demais legislações
correlatas, de modo que:

44.1.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

44.1.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato;

44.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

44.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

44.1.5. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, indicará um representante da Administração especialmente
designado ou comissão, permi�da a contratação de terceiros para assis�-lo e subsidiá-lo de informações per�nentes a essa atribuição.

 

45. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

45.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, de contratar com a empresa que lhe
prouver, no todo ou em parte, por conveniência administra�va, técnica ou financeira, sem que isso gere direito à reclamação ou indenização de qualquer
natureza por parte de qualquer ins�tuição interessada.

45.2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reserva-se o direito de realizar consulta no site do Conselho Nacional de Jus�ça e do Portal
de Transparência para verificar regularidade.

45.3. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de
julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

45.4. Sem prejuízos às disposições do presente Projeto Básico, no prazo de vigência do concurso público, A contratada fica obrigada a realizar quaisquer
etapas e procedimentos em caso de necessidade de convocação de candidatos aprovados além dos quan�ta�vos previstos inicialmente.

 

46. DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO

46.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do
Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital nº.34.031/2012, publicado no DODF de 13/12/2012).

 

47. DO FORO

47.1. Fica eleito o foro da Jus�ça de Brasília/DF para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente decorrentes do cumprimento das
obrigações estabelecidas.

 

 

 

Respeitosamente,

Considerando os termos do inciso I, § 2º, Ar�go 7º da Lei Federal nº 8.666/93, e ar�go 14, inciso II do Decreto Federal nº 10.024/2019,
submetemos o presente Projeto Básico à consideração superior.

 

ANA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR

Subsecretária de Gestão de Pessoas

 

De acordo,

 

Por se tratar de matéria relevante no âmbito da legislação e gestão de pessoal e considerando as necessidades expostas e a inegável necessidade
de selecionar novos servidores efe�vos aptos a ingressar na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos termos da Lei 840/2011., APROVO o
presente Projeto Básico com seus documentos de planejamento e anexos.

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação
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ANEXO ÚNICO

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS

 

1. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

1.1 - CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: Executar a�vidades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos, de acordo com habilitação específica, da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal e executar outras a�vidades de interesse da área educacional.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Par�cipar da elaboração do Projeto Polí�co Pedagógico – PPP da unidade escolar; contribuir para a promoção da igualdade entre os
estudantes, considerando a diversidade, sem dis�nção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção polí�ca, filosófica ou religiosa, e
condições sociais, �sicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais; zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções
pedagógicas; executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em instrumentos próprios definidos pela SEEDF, cumprindo os prazos
fixados para entrega de documentos solicitados; ministrar as horas-aula e os dias le�vos estabelecidos no Calendário Escolar; par�cipar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação con�nuada; realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário; assegurar tempos
e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano le�vo aos estudantes com frequência insuficiente; elaborar planejamento de suas aulas e
desenvolvê-lo em consonância com o Currículo da Educação Básica e demais documentos norteadores da SEEDF; avaliar os estudantes, de acordo com os
critérios estabelecidos nas Diretrizes de Avaliação Educacional desta SEEDF; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento,
desenvolvendo projeto interven�vo com o estudante e demais ações pedagógicas necessárias; cumprir tarefas indispensáveis ao a�ngimento dos fins
educacionais da SEEDF e ao processo de ensino aprendizagem nas escolas; comparecer pontual e assiduamente às a�vidades escolares; ar�cular ações junto ao
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, à Orientação Educacional, à Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar para o atendimento ao estudante
com dificuldades de escolarização; ar�cular ações junto ao Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos Mul�funcional, Coordenação Pedagógica e
Supervisão Escolar para o atendimento ao estudante com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Au�sta – TGD/TEA e Altas
Habilidades/Superdotação; par�cipar do Conselho de Classe e, quando eleito, do Conselho Escolar; par�cipar das a�vidades de ar�culação da unidade escolar
com a família e com a comunidade; desenvolver ações, programas e projetos que visem à melhoria qualita�va e con�nua do processo educacional,
implementados pela SEEDF; par�cipar do processo de escolha dos �tulos do Livro Didá�co. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Imparcialidade; proa�vidade,
cooperação, trabalhar em equipe; bom senso; saber ouvir; observação; capacidade de reflexão; formular indagações; senso crí�co; resiliência; contornar
situações adversas; raciocínio abstrato; visão sistêmica; empa�a; organização; inicia�va; liderança; asser�vidade; visão crí�ca; comunicação não-violenta;
cria�vidade; administrar conflitos; capacidade de decisão; raciocínio lógico; resolução de problemas.

 

I COMPONENTE CURRICULAR REQUISITOS ESPECÍFICOS POR ESPECIALIDADE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1 ADIMINISTRAÇÃO Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Administração, com complementação pedagógica
Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

2 ARQUITETURA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, com complementação p
Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (M

3 ARTES

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Ar�s�ca com habilitação em Arte
licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Pro
de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Ar�s�ca com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bachare

com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Ar�s�ca com habilitação
licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); 

plena em Educação Ar�s�ca com habilitação em Artes Plás�cas; ou licenciatura plena em Artes Plás�cas ou bacharelado em Artes Plá
complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Ar�s�ca com habilitação em
ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Lice

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

4 ATIVIDADES

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério par
e/ou para educação infan�l, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de

plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do con�do na Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP, fornecido por ins�tuição de 
reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido po

ensino superior reconhecida pelo MEC.

5 BIOLOGIA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológ
Ciências com habilitação em Biologia, ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licencia

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

6 BIOMEDICIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Biomedicina, com complementação pedagógica e
Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

7 CIÊNCIAS NATURAIS

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente 
conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e(ou) Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; 
em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior re

MEC.

8 CONTABILIDADE Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Ciências Contábeis, com complementação ped
Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

9 DIREITO Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, com complementação pedagógica em Prog
de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

10 EDUCAÇÃO FISÍCA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, ou bacharelado em Educaç

complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida p
Comprovação de registro profissional no Sistema CONFEF/CREF em plena validade.

11 ELETRÔNICA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de Engenharia Eletrônica, ou

Mecatrônica, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superio
pelo MEC.

12 ELETROTÉCNICA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de bacharelado em Engenh

ou de Engenharia Mecatrônica, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuiçã
superior reconhecida pelo MEC.

13 ENFERMAGEM Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enferm
complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida p

14 FARMACIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Farmácia, com complementação pedagógica em Pro
de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

15 FILOSOFIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Filosofia, ou bacharelado em Filosofia com co
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC

16 FÍSICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físic
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com habilitação em Física; ou licenciatura plena em Matemá�ca com habilitação em Física; ou bacharelado em Física com complementaç
em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

17 FISIOTERAPIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Fisioterapia com complementação pedagógica e
Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

18 GASTRONOMIA

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de Tecnologia em Gastronomia, com complementação ped
Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); o

devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Gastronomia, com complementação pedagógica em Programa Especial
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

19 GEOGRAFIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Geografia, ou bacharelado em Geogra
complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida p

20 HISTÓRIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em História; ou bacharelado em História com com
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC

21 INFORMÁTICA

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Informá�ca; ou bacharelado ou tecnológico e
com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), ou licenciatura plena ou bacharelado em Ciências da Com

complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Engenharia da Computação com compl
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Engenharia de Redes da Computação com complementação p

Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou bacharelado em Sistemas de Informação com complementação pedagógica em Programa 
Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou bacharelado em Análise de Sistemas de Infor

complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida p

22 LEM / ALEMÃO
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Alemão, ou bac
Alemão com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reco

MEC.

23 LEM / ESPANHOL
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Espanhol, ou ba
Espanhol com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reco

MEC.

24 LEM / FRANCÊS
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Francês, ou bac
Francês com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reco

MEC.

25 LEM / INGLÊS Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Inglês, ou bachare
com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecid

26 LEM / JAPONÊS Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Japonês, ou bac
Japonês com pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pel

27 LETRAS LIBRAS
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Libras, ou bach

Letras/Libras com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior re
MEC.

28 LINGUA PORTUGUESA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portu

bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuiç
superior reconhecida pelo MEC.

29 MATEMÁTICA

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemá�ca, ou licenciatura plena em Física c
em Matemá�ca, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemá�ca, ou licenciatura plena em C

habilitação em Matemá�ca, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemá�ca; ou licenciatura plena em Qu
habilitação em Matemá�ca; ou bacharelado em Matemá�ca com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL

ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 MÚSICA / CANTO ERUDITO
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

31 MÚSICA / CLARINETA
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

32 MÚSICA / GAITA CROMÁTICA
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

33 MÚSICA / TROMBONE
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

34 MÚSICA / VIOLA DE GAMBA
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

35 MÚSICA/ FLAUTA TRANSVERSAL
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

36 MÚSICA/ VIOLA
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

37 MÚSICA/ VIOLINO
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

38 MÚSICA/ACORDEON
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

39 MÚSICA/BOMBARDINO/TUBA
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

40 MÚSICA/CAVAQUINHO
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

41 MÚSICA/CRAVO
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

42 MÚSICA/FAGOTE
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

43 MÚSICA/ PIANO CORREPETIÇÃO Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo
curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
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(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

44 MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/
CORO

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo
curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 

(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

45 MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/
ORQUESTRA SINFONICA

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo
curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 

(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

46 MÚSICA/REGENTE-
MAESTRO/BANDA SINFONICA

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo
curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 

(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

47 MÚSICA/Trompa
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

48 MÚSICA/Trompete
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

49 MÚSICA/Violão Erudito
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

50 MÚSICA/Violão Popular
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

51 MÚSICA/Violoncelo
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respec�vo

curricular ou bacharelado no instrumento do respec�vo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial 
(PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

52 NUTRIÇÃO Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Pro
de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

53 ODONTOLOGIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Odontologia, com complementação pedagógica 
Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

54 PSICOLOGIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Psicologia; ou bacharelado em Psicolo
complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida p

55 QUÍMICA
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena em Ciênci

Biológicas, com habilitação em Química; ou bacharelado em Química com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenc
fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

56 SOCIOLOGIA

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Sociais; ou bacharelado em Ciência
habilitação em Antropologia e/ou Sociologia complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), e de bacharelad

Polí�ca com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecidos por ins�tuição de ensino superior reco
MEC.

57 TELECOMUNICAÇÕES
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica; ou de bacharelado em Engenh

ou de bacharelado em Telecomunicações, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por 
ensino superior reconhecida pelo MEC.

 

 

1.2 - CARGO: PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: Planejar, coordenar, implementar e avaliar o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas aos estudantes, professores,
família/responsáveis e ins�tucionais, aplicando metodologias e técnicas para favorecer o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento integral dos
educandos; atuar em todas as etapas/modalidades da Educação Básica, na perspec�va da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e
Sustentabilidade colaborando, acompanhando e avaliando os processos educacionais; viabilizar o trabalho cole�vo, promovendo e auxiliando os mecanismos de
par�cipação, facilitando o processo comunica�vo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas; par�cipar de formação con�nuada que envolva
conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Implantar e implementar a Orientação Educacional na unidade escolar; Par�cipar do processo de elaboração do Projeto Polí�co
Pedagógico da unidade escolar; Elaborar, anualmente, Plano de Ação das a�vidades da Orientação Educacional; Colaborar com coordenações pedagógicas,
visando a organização do trabalho pedagógico da unidade escolar; Assessorar o corpo docente e os demais membros da equipe técnico-pedagógica no que se
refere ao processo de ensino-aprendizagem; Planejar e executar projetos que visem à melhoria do contexto escolar e o processo de desenvolvimento humano,
na perspec�va do Projeto Polí�co Pedagógico da unidade escolar; Par�cipar na iden�ficação dos fatores que interferem no processo de escolarização, a fim de
contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento; Ar�cular ações em conjunto com a Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem - EEAA e Salas de Recursos, na promoção de uma Educação Inclusiva; Es�mular o respeito às diversidades e aos direitos humanos; Fomentar
ações educa�vas voltadas para questões de gênero, raça, orientação sexual e para a prevenção ao uso indevido de drogas; Fomentar a par�cipação na
transformação dos conflitos de forma não violenta; Colaborar na ar�culação das ações relacionadas à saúde do educando; Ar�cular ações em parceria com os
diversos setores da SEEDF, bem como com a Rede Intersetorial de promoção, garan�a e defesa do direito dos estudantes da rede pública de ensino, favorecendo
o seu desenvolvimento integral; Promover a integração da família/responsáveis e demais membros da comunidade escolar no processo educa�vo; Auxiliar a
gestão escolar na no�ficação, aos órgãos do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando da observação de situações de violação de
direitos, relatos, sinais ou marcas no corpo que gere suspeita de abuso e/ou maus tratos; Coordenar o processo de informação educacional e profissional,
obje�vando a inserção no mundo do trabalho; Supervisionar estágio na área de orientação educacional; Apoiar os segmentos escolares, como: Conselho de
Classe, Grêmio Estudan�l, Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres; Elaborar e apresentar relatórios periódicos, rela�vos às ações da Orientação
Educacional; Fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades, quando solicitado; Emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; Assessorar a�vidades
específicas da sua área atuação; Par�cipar de programas de formação con�nuada, como cursista ou como formador, com o obje�vo de reelaborar e ressignificar
os saberes da formação inicial, e de fomentar prá�cas educa�vas para a melhoria da qualidade social do ensino e das aprendizagens; Observar normas de
higiene e segurança do trabalho, de forma a evitar acidentes no ambiente laboral; Zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos;
Executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: paciência; afe�vidade; organização; inicia�va;
liderança; dinamismo; capacidade de decisão, de contornar situações adversas, de gerir conflitos; escuta a�va; empa�a; sensibilidade; comunicação não-
violenta; solidariedade; cria�vidade; senso crí�co; cooperação; senso de jus�ça; versa�lidade; flexibilidade.

 

I CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS POR ESPECIALIDADE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1 PEDAGOGO – ORIENTADOR
EDUCACIONAL

Diploma de curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, devidamente reconhecido e r
Ministério da Educação MEC.
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2. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

2.1 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 1 - ADMINISTRAÇÃO

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades referentes a estudos, pesquisas, análises e projetos relacionados a gestão
de pessoas, orçamento, finanças, material, transporte, patrimônio, organização e métodos; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam
conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar: executar outras a�vidades de interesse da área.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Supervisionar trabalhos técnico-administra�vos, orientando as unidades organizacionais; par�cipar da elaboração de projetos de
estruturas organizacionais e de manuais de procedimentos administra�vos; orientar as unidades organizacionais, cujas atribuições envolvam principalmente, a
aplicação dos conhecimentos inerentes às técnicas de administração; emi�r parecer técnico sobre assuntos administra�vos de gestão de pessoas, material,
finanças, orçamento, transporte, patrimônio, e organização e métodos; elaborar relatórios, planos e projetos; elaborar trabalhos técnico-administra�vos;
elaborar e revisar manuais de atribuições de procedimentos do órgão, aplicando técnicas de estudo e análise administra�va; elaborar e analisar organogramas,
fluxogramas e cronogramas; elaborar propostas de simplificação e racionalização de métodos e ro�nas de trabalho; elaborar, acompanhar e coordenar a
execução de programas de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal; diagnos�car problemas e oportunidades de aperfeiçoamento
relacionados à gestão de pessoas na Secretaria de Estado de Educação; aplicar e analisar pesquisa de clima organizacional, contribuindo para a implantação de
ações de melhoria; definir estratégias, métodos e ações para que os servidores contribuam efe�vamente para o cumprimento da missão, visão e polí�cas
ins�tucionais; liderar a execução de projetos estratégicos e sistêmicos atuando coopera�vamente com pesquisadores, gestores e demais lideranças da
ins�tuição; desenvolver processos de gestão de pessoas que maximizem o capital intelectual da ins�tuição; desenvolver, em conjunto com os quadros dirigentes
e técnicos da ins�tuição, polí�cas referentes a desempenho e recompensas que atraiam, retenham e mo�vem os servidores; propor sistemá�ca para valorizar
comportamentos que efe�vem as prá�cas dos servidores para a excelência dos processos técnicos e administra�vos na ins�tuição; elaborar formulários para fins
de padronização; par�cipar do

planejamento e da elaboração de programas de treinamento e desenvolvimento, cursos e palestras, coordenando a execução dos mesmos; par�cipar de
comissões de avaliação de desempenho; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios
periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança
do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; mapear processos; prestar assessoramento técnico em assuntos
específicos de Administração; auxiliar na elaboração das diretrizes orçamentárias, bem como no orçamento anual da Secretaria de Estado de Educação; executar
outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Organização; inicia�va; liderança; capacidade de síntese;
capacidade de negociação; visão crí�ca; capacidade de comunicação; administrar conflitos; trabalhar em equipe; espírito empreendedor; capacidade de decisão;
raciocínio lógico; capacidade de análise; raciocínio abstrato.

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Bacharelado em Administração, expedido por ins�tuição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.

 

2.2 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 2 - ARQUIVOLOGIA

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades arquivistas, estudos e pesquisas com enfoque histórico-administra�vo
sobre gerenciamento da informação e gestão documental e sua aplicação; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à área
de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Executar, orientar e direcionar as a�vidades de iden�ficação das espécies documentais; gerenciar arquivos, centro de documentação
e sistemas de informação; desenvolver e tratar tecnicamente recursos informacionais: disseminar informação, facilitando o acesso à pesquisa cien�fica e cultural
e o desenvolvimento do conhecimento; elaborar normas, manuais e métodos de procedimentos administra�vos, bem como orientar e supervisionar sua
aplicação; auxiliar e/ou compor a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD - com informações per�nentes; solicitar à CSAD, sempre que necessário
a atualização das ferramentas de Gestão de Documentos; orientar, supervisionar e executar as determinações da CSAD; orientar os colaboradores da ins�tuição,

dirimindo suas dúvidas e auxiliando nas a�vidades que envolvam documentos; auxiliar e colaborar diretamente com as a�vidades de Protocolo; zelar e fazer
zelar pela integridade �sica dos documentos; organizar e manter organizado o acervo documental; conhecer e difundir as normas aplicadas ao arquivo, assim
como suas atualizações; manter registros e relatórios das a�vidades desenvolvidas no arquivo, dos recursos empregados e do planejamento de ações futuras;
elaborar e coordenar projetos de organização de acervos documentais; planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo; coletar, orientar e acompanhar
processo documental informa�vo; orientar e supervisionar a�vidades de microfilmagem de documentos; lavrar, a pedido, cer�dões e atestar a auten�cidade de
documentos do acervo sob sua responsabilidade; orientar, avaliar e acompanhar a seleção de documentos para fins de preservação; avaliar e selecionar para
descarte, documentos passíveis de eliminação; orientar, planejar e acompanhar a execução de processos de automação aplicados aos arquivos; iden�ficar,
orientar, aplicar e supervisionar a�vidades técnicas de conservação de documentos; orientar e executar a�vidades de iden�ficação de espécies documentais;
par�cipar de pesquisas cien�ficas e/ou técnico-administra�vas relacionadas à área de arquivologia; par�cipar do planejamento de novos métodos de arquivo de
documentos; elaborar documentos técnicos sobre assuntos arquivís�cos; estabelecer procedimentos de segurança do acervo; estabelecer normas de
higienização de documentos/acervos; verificar as condições de embalagem, transporte, armazenagem e acondicionamento dos acervos; monitorar condições
ambientais; estudar as peças que devem ser arquivadas, analisando conteúdo e valor das mesmas, para decidir sobre a maneira mais conveniente de arquivá-
las; classificar as peças, agrupando-as e iden�ficando-as por matéria, ordem alfabé�ca, cronológica ou outro sistema, para facilitar sua localização e consulta;
entregar as peças que lhe são solicitadas, anotando des�no, nome dos solicitantes e outros dados, ou mediante recibos, para possibilitar sua u�lização por
par�culares, seções ou ins�tuições; orientar órgãos e unidades quanto à organização de arquivos correntes; executar contratos; supervisionar estagiários da
área; par�cipar de comissões: elaborar e apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos
de sua competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar
assessoramento técnico em assuntos específicos de Arquivologia: executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E
ATITUDES PESSOAIS: Trabalhar em equipe; capacidade de análise; raciocínio abstrato; capacidade de síntese; organização; cria�vidade; flexibilidade; raciocínio
lógico; percepção esté�ca; capacidade de especulação e experimentação; inicia�va: dinamismo; me�culosidade; liderança; capacidade de negociação; visão
crí�ca; capacidade de comunicação; fluência escrita; visão global e espacial; discernimento; capacidade de decisão; espírito empreendedor; administrar
conflitos. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquivologia, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e registro na SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego, an�ga DAT - Delegacia Regional do Trabalho, Ministério
do Trabalho.

 

2.3 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 3 - BIBLIOTECONOMIA 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos rela�vos à a�vidade biblioteconomia, desenvolver sistema de catalogação, classificação,
referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico, e coloca-los à disposição dos usuários;
executar outras a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Planejar, organizar e implantar bibliotecas; planejar a�vidades e serviços
bibliotecários; selecionar e adquirir material bibliográfico (livros, periódicos, discos, fitas magné�cas, mapas, manuscritos, livros raros, publicações oficiais):
efetuar o tombamento de material bibliográfico; classificar material bibliográfico com base em sistemas internacionais; catalogar material bibliografo segundo
códigos de catalogação; indexar assuntos usando termos específicos; codificar material bibliográfico; supervisionar serviços de conservação, restauração e
encadernação de documentos; divulgar, através de vários mecanismos, o acervo da Biblioteca; organizar e manter atualizados catálogos e arquivos; elaborar
índices, resumos, sinopses, vocabulários e glossários; assessorar o pesquisador na apresentação �sica dos trabalhos técnicos e cien�ficos de acordo com a ABNT;
compilar bibliografias nacionais e estrangeiras; orientar leituras e pesquisas em bibliotecas escolares; planejar e executar serviços de extensão bibliotecária;
promover e/ou par�cipar de a�vidades ar�s�cas, culturais e recrea�vas da escola e da comunidade; promover a divulgação de serviços da biblioteca; efetuar
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emprés�mos entre outras bibliotecas e órgãos nacionais e estrangeiros; organizar serviços de reprografia para duplicação e reprodução de documentos; levantar
perfis de interesse do usuário; organizar serviços de traduções; promover exposições e debates; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar
de comissões; elaborar e apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua
competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar
assessoramento técnico em assuntos específicos de Biblioteconomia; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E
ATITUDES PESSOAIS: Trabalhar em equipe; liderança; bom senso; saber ouvir; observação; raciocínio lógico; raciocínio abstrato; inicia�va; organização;
capacidade de síntese; capacidade de negociação; visão crí�ca; comunicação; administrar conflitos; capacidade de análise; capacidade de decisão; espírito
empreendedor.

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação em Biblioteconomia, fornecido por ins�tuição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.

 

2.4 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 4 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades rela�vas à cobertura dos eventos e das reuniões, quando a Secretaria de
Estado de Educação for parte, e manifestar sobre os tópicos referentes à área de comunicação social; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam
conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Examinar e selecionar material
apresentado pelos redatores de anúncios, fotógrafos, desenhistas e demais colaboradores; elaborar programas e no�ciários de interesse governamental;
produzir material informa�vo para divulgação interna e externa; par�cipar de negociações com jornais, revistas, rádio, televisão e outros veículos promocionais
para efe�var contratos ou serviços de publicidade; editar publicações internas e externas e promover a imagem ins�tucional da Secretaria de Estado de
Educação; elaborar textos e bole�ns informa�vos; compa�bilizar textos, ilustrações, fotografias e outros, com o veículo de informação e supervisionar sua
u�lização pelos meios de comunicação; manter contato com representantes de ins�tuições nacionais e internacionais: redigir, traduzir, condensar, �tular,
interpretar e corrigir as matérias a serem divulgadas, interna ou externamente; realizar estudos com o obje�vo de informar e orientar a opinião pública; propor
novos métodos de trabalho que tenham como obje�vo uma melhor comunicação e divulgação das a�vidades da Secretaria de Estado de Educação; efetuar
pesquisas e colher informações precisas sobre os assuntos a serem divulgados; editar publicações internas e externas e promover a imagem ins�tucional da
Secretaria de Estado de Educação, bem como executar outras a�vidades inerentes à área de comunicação social; produzir o bole�m diário das matérias
veiculadas na imprensa, afetas às áreas de interesse da Secretaria de Estado de Educação e proceder internamente à sua divulgação; intermediar o
relacionamento com a mídia e ar�cular com os órgãos de imprensa, a divulgação de assuntos de interesse da Secretaria de Estado de Educação; redigir e
selecionar no�cias, reportagens e ar�gos para publicação em jornais, bole�ns e demais periódicos internos e externos; auxiliar na u�lização de veículo interno
de comunicação para divulgação de informação por meio de cartazes, avisos, circulares e de outros meios de divulgação interna; supervisionar estagiários da
área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer
técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e
equipamentos; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Capacidade de interpretação;
cria�vidade; sensibilidade social; observação; curiosidade; senso crí�co; organização; improvisação; imparcialidade; fluência verbal e escrita; capacidade de
convencimento; capacidade de negociação; capacidade de síntese. 

REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social, fornecido por ins�tuição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro na SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, an�ga DRT - Delegacia Regional do Trabalho,
Ministério do Trabalho. 

 

2.5 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE 5 - CONTABILIDADE 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades relacionadas à contabilidade em geral, com vistas à elaboração
orçamentária e ao controle da situação financeira e patrimonial; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à área de
atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Elaborar, examinar e analisar balancetes, balanços e demais
demonstra�vos contábeis e financeiros; emi�r relatório técnico de natureza contábil sobre demonstrações patrimoniais e financeiras; orientar a classificação e
avaliação de despesas; supervisionar cálculos de reavaliação do a�vo e de depreciação de bens; realizar escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos
rela�vos ao patrimônio e às variações; calcular índices econômicos e financeiros; definir e atualizar procedimentos internos e contábeis; analisar processos e
tolhas de pagamento; elaborar balancetes e orientar setores da ins�tuição sobre o cumprimento das normas contábeis do órgão; emi�r despachos em
processos, ar�culando-se com todas as áreas envolvidas nos processos contábeis da Secretaria de Estado de Educação; auxiliar na elaboração e
acompanhamento dos instrumentos de planejamento (PPA, relatório de a�vidades, relatório de gestão, LDO, LOA, LRF e acompanhamento de metas e ações);
efetuar a apuração de superávit financeiro e elaborar o excesso de arrecadação; efetuar a apuração dos custos operacionais; elaborar a prestação de contas
anual e trimestral; conhecer o sistema integrado de contabilidade do governo local; analisar as funções das contas contábeis; analisar os processos de abertura
de créditos suplementares ao orçamento; efetuar encerramento de exercício e fechamento do balanço geral; acompanhar e revisar os registros contábeis
efetuados; efetuar análise financeira, acompanhar e revisar a conciliação bancária; preparar obrigações acessórias, tai cama, declarações ao fisco, órgãos
competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar a�vidades referentes ao
registro de atos e latos contábeis; obter e legalizar documentos; administrar os tributos do órgão; gerenciar custos e orçamentos; elaborar demonstrações
contábeis; realizar auditoria interna; atender solicitações de órgãos fiscalizadores; auxiliar na análise dos processos de prestação de contas vinculados aos
contratos; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos
de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda,
conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar assessoramento técnico em assuntos específicos de Contabilidade; executar outras a�vidades
de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Inicia�va; liderança; obje�vidade; concentração; capacidade de análise;
raciocínio lógico; discrição; capacidade de síntese; capacidade de negociação; raciocínio numérico; visão crí�ca; atenção; flexibilidade; dinamismo; administrar
conflitos; trabalhar em equipe; espírito empreendedor. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por ins�tuição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe. 

 

2.6 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDIJCACIONAL - ESPECIALIDADE 6 - DIREITO E LEGISLAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades relacionadas a pesquisas jurídicas, estudos e análises de dados rela�vos à
área; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse
da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Contribuir na elaboração de projetos de lei; analisar a legislação para atualização e implementação; exercer o controle
interno da legalidade dos atos pra�cados pela Secretaria de Estado de Educação; realizar estudos e pesquisas da legislação, na jurisprudência e na doutrina, com
vistas à instrução dos processos e procedimentos que versem sobre matéria jurídica; elaborar minutas de contratos e outros documentos que envolvam
conhecimento e interpretação jurídica; examinar leis e demais atos norma�vos; elaborar informações em mandados de segurança; atuar na prevenção de
situações que potencialmente impliquem futuras con�ngências contra o órgão; compor comissão de licitação; analisar e aprovar minutas de editais e ajustes
(contratos, convênios e termos de cooperação); orientar sobre o cumprimento das decisões judiciais e administra�vas; pronunciar-se sobre recursos
administra�vos em licitações; presidir, instaurar e conduzir comissões de procedimento administra�vo-disciplinar; elaborar pareceres e estudos em questões de
pessoal, examinando os respec�vos processos e emi�ndo pareceres, instruindo juridicamente os despachos e as decisões a serem tornadas pelo órgão;
manifestar-se nas relações entre servidor, Administração, Previdência Social e outras similares; cumprir prazos legais; redigir correspondência que envolva
matéria de ordem jurídica; analisar legislação para atualização e implementação; prestar informações para subsidiar a defesa do órgão nos processos de seu
interesse; executar levantamento de dados, análise e estudos de casos, acompanhamento de processos, análise e elaboração de minutas, editais, contratos
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pareceres, despachos, audiências e demais procedimentos rela�vos à área jurídica; manifestar-se nos procedimentos administra�vos; integrar comissões do
procedimento administra�vo-disciplinar; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios
periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança
do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos: prestar assessoramento técnico em assuntos específicos de Direito e
Legislação; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Inicia�va; cria�vidade; raciocínio lógico;
capacidade interpreta�va; pron�dão; fluência verbal e escrita; liderança; capacidade de síntese; capacidade de negociação; visão crí�ca; capacidade de
comunicação; administrar conflitos; trabalhar em equipe: espírito empreendedor; capacidade de decisão. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação. 

 

2.7 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 7 - ECONOMIA

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades referentes a pesquisa, estudos, análise do ambiente econômico e
financeiro e sua aplicação; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar; executar outras
a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS: Realizar estudos e pesquisas que visem ao estabelecimento de polí�cas e diretrizes econômicas;
analisar recursos para estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos da Secretaria de Estado de Educação de acordo com os contratos vigentes;
coordenar e executar estudos e pesquisas socioeconômicas; realizar estudos para determinação do custo/bene�cio das a�vidades desenvolvidas; acompanhar a
execução orçamentária, analisando as diferenças entre previsões e realizações, obedecendo a critérios e normas; efetuar levantamento de dados econômico-
financeiros; orientar a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores; efetuar levantamento de dados e informações para estudos da viabilidade
econômico-financeira de projetos, auxiliando na elaboração do plano de custos e planejamento estratégico; elaborar e executar projetos e pesquisas
econômicas, de mercado e de viabilidade econômica; par�cipar do planejamento estratégico de curto prazo e avaliar polí�cas de impacto cole�vo; examinar
finanças; avaliar polí�cas de impacto cole�vo para o governo; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e
apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de
higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar assessoramento técnico em assuntos
específicos de Economia; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Trabalhar em equipe;
liderança; raciocínio lógico; raciocínio abstrato; inicia�va; organização; capacidade de síntese; capacidade de negociação; visão crí�ca; comunicação; administrar
conflitos; capacidade de análise; capacidade de decisão; espírito empreendedor. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Economia, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.

 

2.8 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 8 - PSICOLOGIA 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Proceder ao estudo do comportamento do aluno em relação ao sistema educacional à técnica de ensino empregadas e aquelas a serem
adotadas, baseando-se no conhecimento dos programas de aprendizagem e das diferenças individuais, no intuito de assessorar à prá�ca pedagógica e ao
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, em suas perspec�vas preven�va, ins�tucional e interven�va, sempre em ar�culação com os
profissionais do Serviço de Orientação Educacional e do Atendimento Especializado/Salas de Recursos, quando se tratar dos estudantes com deficiência;
executar outras a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Elaborar e aplicar princípios e técnicas psicológicas apropriadas ao desenvolvimento
intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da Psicologia; estudar sistemas de mo�vação da aprendizagem,
métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem da natureza e causas das diferenças
individuais, para ajuda na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atenderem às necessidades individuais; analisar as caracterís�cas
e necessidades de ajustamento de indivíduos, empregando métodos de observação e experiências e baseando-se em conhecimentos de outras áreas da
Psicologia, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículo e técnicas adequadas aos diferentes níveis de inteligência; par�cipar de
programas de orientação profissional/vocacional, aplicando técnicas e testes para sondagem de ap�dões, interesses, personalidade, a fim de possibilitar ao
aluno condições de uma decisão mais adequada e sua consequente auto realização; analisar caracterís�cas, aspectos e necessidades de indivíduos com altas
habilidades, através de estudos e/ou pesquisas, empregando métodos de observação, entrevistas, testes e técnicas com obje�vo de analisar a validade dos
programas especiais de ensino, bem como recomendar esses programas; proceder ou providenciar a avaliação/diagnós�cos de alunos que apresentem
problemas de aprendizagem, suspeitas de deficiências/transtornos, altas habilidades ou de outros aspectos que interferem no desempenho escolar, bem como o
atendimento adequado; par�cipar de programas de atendimento ao professor através, de palestras, encontros, reuniões ou cursos; par�cipar de programas de
atendimento a pais de alunos da educação especial ou regular; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e
apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas do
higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar assessoramento técnico em assuntos
específicos de Psicologia; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS: Imparcialidade;
neutralidade; trabalhar em equipe; bom senso; saber ouvir; observação; capacidade de ques�onamento; senso crí�co; contornar situações adversas; capacidade
motora fina; raciocínio abstrato; visão sistêmica; empa�a; visão holís�ca. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação em Psicologia, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.

 

2.9 - CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE 9 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades relacionadas aos sistemas informa�zados do órgão; par�cipar de
programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à área de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS COMUNS ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO: Elaborar especificações técnicas de bens e serviços de tecnologia da informação relacionados à sua
área de atuação; gerir contratos com fornecedores de bens e serviços de tecnologia da informação; realizar a�vidades que exijam conhecimentos específicos e
aprofundados de informá�ca; supervisionar estagiários da área; executar contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios periódicos;
fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho;
zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; prestar assessoramento técnico em assuntos específicos de Informá�ca; executar
outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS ÁREA DE ATUAÇÃO - BANCO DE DADOS: Realizar a�vidades que
envolvam a elaboração de projetos para criação e manutenção de banco de dados corpora�vo, planejando seu Iayout �sico e lógico; instalar, configurar,
gerenciar, monitorar e ajustar o funcionamento de sistemas gerenciadores de banco de dados; criar estratégias de auditoria e melhoria da performance do
banco de dados, realizando a instalação de upgrades, downgrades, patches e releases, incluindo a realização de a�vidades de backup e restore; planejar,
coordenar e executar as migrações de dados de sistemas, bem coma replicação e atualização de bases de dados em produção para desenvolvimento por meio
de importações/exportações de banco de dados; monitorar as aplicações, efetuando ajustes de desempenho (tunning) de aplicação e de banco de dados,
propondo ajustes de melhorias nos programas e aplicações: monitorar a u�lização de memória, processador, acesso a discos e volume de dados dos bancos de
dados; prestar suporte técnico a usuários e desenvolvedores; elaborar documentação técnica rela�va aos procedimentos e controles. ATRIBUIÇOES ESPECIFICAS
AREA DE ATUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: Realizar a�vidades que envolvam a gestão de informação, análise e diagnós�co das necessidades dos
usuários; coordenar e gerir processos de desenvolvimento de sistemas; estabelecer e monitorar a u�lização de normas e padrões para o desenvolvimento de
sistemas; elaborar projetos de sistemas de informação de acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas vigente; levantar e especificar casos de
uso de hardware e so�ware u�lizando artefatos definidos na metodologia; construir protó�pos de telas e sistemas; elaborar, implementar e testar os códigos de
programas, de acordo com o plano de teste dos sistemas; produzir documentação necessária para os usuários dos sistemas de informação; prestar
assessoramento técnico no que se refere a prazos, recursos e alterna�vas de desenvolvimento de sistemas, efetuando a prospecção, análise e implementação de
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novas ferramentas de desenvolvimento; realizar treinamentos rela�vos à u�lização dos sistemas de informação, ferramentas de acesso e manipulação de dados;
realizar alterações, manutenções e adequações necessárias ao bom funcionamento dos sistemas; acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas
implantados, iden�ficando e providenciando as medidas corre�vas competentes; desenvolver o planejamento estratégico e análise de sistemas de informações;
administrar os componentes reu�lizáveis e repositórios; cer�ficar e inspecionar os modelos e códigos de sistemas; elaborar e manter o modelo corpora�vo de
dados; administrar os dados. - ATRIBUIÇOES ESPECIFICAS AREA DE ATUAÇAO - SUPORTE TECNICO: Realizar a�vidades que envolvam projeto de redes de
computadores, definindo a topologia e a configuração necessária; avaliar, especificar e dimensionar os recursos de comunicação de dados; instalar, customizar e
realizar a manutenção dos recursos de rede; analisar a u�lização e o desempenho das redes de computadores, iden�ficando os problemas e promovendo as
correções no ambiente operacional; planejar a evolução da rede, visando a melhoria na qualidade dos serviços; prestar consultoria e suporte técnico rela�vos à
aquisição, implantação e uso adequado dos recursos de rede, hardware e so�ware; avaliar e especificar as necessidades de hardware e so�ware básico e de
apoio; configurar ambientes operacionais; instalar, customizar e realizar manutenção de so�ware básico e de apoio; analisar o desempenho do ambiente
operacional, efetuando as adequações necessárias; analisar a u�lização dos recursos de so�ware e hardware e planejar a evolução do ambiente, visando a
melhoria na qualidade do serviço; analisar e implementar novos recursos de hardware, so�ware e rede, visando a sua u�lização na organização; analisar a
viabilidade de instalação de novas aplicações no ambiente operacional da organização, obje�vando manter o padrão de desempenho de serviços implantados;
desenvolver sistemá�cas, estudos, normas, procedimentos e padronização das caracterís�cas técnicas, visando a melhoria da segurança e dos serviços
prestados. ATRIBUIÇOES ESPECIFICAS AREA DE ATUAÇAO - REDES: Planejar e monitorar a rede corpora�va do órgão; instalar, configurar e manter os sistemas
operacionais dos servidores; elaborar projeto de instalação/ampliação da rede local, sub-redes e rede remota; avaliar tecnicamente hardwares, so�wares, novas
tecnologias da informação e comunicação a serem u�lizadas pelos órgãos. - HABILIDADES E ATITUDES PESSOAIS COMUNS AS AREAS DE ATUAÇAO: Inicia�va;
cria�vidade; flexibilidade; me�culosidade; concentração; empa�a; organização; senso analí�co; espírito empreendedor; capacidade de memorização; raciocínio
lógico; raciocínio abstrato; liderança; capacidade de síntese; capacidade de negociação; visão crí�ca; capacidade de comunicação; administrar conflitos;
trabalhar em equipe. 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área
com especialização em Tecnologia da Informação, fornecidos por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 

2.10. CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar a�vidades relacionadas à pesquisa, estudos, análise planejamento de dietas de
valores nutri�vos adequados, bem como orientar e fiscalizar a sua execução; par�cipar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos rela�vos à
área de atuação ou neles atuar; executar outras a�vidades de interesse da área. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS COMUNS ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO: Elaborar
especificações técnicas relacionadas a nutrição e a segurança alimentar; relacionados à sua área de atuação; gerir contratos com fornecedores de bens e
serviços na área de nutrição; realizar a�vidades que exijam conhecimentos específicos e aprofundados de nutrição; supervisionar estagiários da área; executar
contratos; par�cipar de comissões; elaborar e apresentar relatórios periódicos; fornecer dados esta�s�cos de suas a�vidades; emi�r parecer técnico sobre
assuntos de sua competência; observar normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos;
prestar assessoramento técnico em assuntos específicos de nutrição; executar outras a�vidades de mesma natureza e nível de complexidade. HABILIDADES E
ATITUDES PESSOAIS COMUNS AS AREAS DE ATUAÇAO: Inicia�va; cria�vidade; flexibilidade; me�culosidade; concentração; empa�a; organização; senso analí�co;
espírito empreendedor; capacidade de memorização; raciocínio lógico; raciocínio abstrato; liderança; capacidade de síntese; capacidade de negociação; visão
crí�ca; capacidade de comunicação; administrar conflitos; trabalhar em equipe. 

ATRIBUIÇÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO: Elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no diagnós�co de nutrição da clientela,
respeitando os hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos; Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor energé�co,
ingredientes, nutrientes e adi�vos que possam causar alergia ou intolerância alimentar; Coordenar as a�vidades de recebimento e armazenamento de
alimentos, material de higiene, descartáveis e outros; Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as atualizadas; Implantar e supervisionar
as a�vidades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações; Elaborar e implantar o Manual de Boas Prá�cas, mantendo-o
atualizado; Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) específicos de acordo com as necessidade das etapas e/ou modalidades de
ensino, mantendo-os atualizados; Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por meio de cursos, palestras e ações
afins; Promover programas de educação alimentar e nutricional; Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respec�vas ações corre�vas, impedi�vas
da boa prá�ca profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando
couber; Prestar atendimento, por meio de cardápio específico, aos clientes/usuários com doenças e deficiências associadas à nutrição, bem como aos
portadores de necessidades especiais, visando o direito humano à alimentação adequada e saudável; Promover a redução das sobras, restos e
desperdícios; Monitorar as a�vidades de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos; Para realizar as atribuições de Nutrição em Alimentação
Cole�va, no âmbito das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino; Par�cipar das a�vidades de gestão de custos de produção; Par�cipar do planejamento e
da supervisão da implantação ou adequação de instalações �sicas, equipamentos e utensílios das Unidades; Realizar visitas periódicas aos fornecedores,
avaliando o local e registrando os dados; Par�cipar da definição do perfil, dimensionamento, recrutamento, seleção e avaliação de desempenho dos
colaboradores; Promover a sensibilização de gestores e representantes de ins�tuições da área quanto à responsabilidade destes pela saúde da população, bem
como a importância do nutricionista neste processo; Organizar a visitação da comunidade escolar às áreas relacionadas à produção de refeições; Realizar e
divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, promovendo o intercâmbio técnico-cien�fico; Par�cipar do planejamento e da supervisão das
a�vidades de compras de alimentos, material de higiene, descartáveis e outros; Par�cipar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a celebração de
contratos na área de prestação de serviços de fornecimento de refeições para cole�vidade; Par�cipar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes
de graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dieté�ca e educação permanente para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as
atribuições priva�vas do nutricionista; Realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições; Realizar análise sensorial das preparações por meio de testes
de degustação prévios ao consumo; Promover ações de incen�vo ao desenvolvimento sustentável. ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO - NAS
UNIDADES ESCOLARES: Realizar a avaliação, diagnós�co e monitoramento nutricional do escolar, com base nas recomendações e necessidades nutricionais
específicas; Iden�ficar escolares ou estudantes com doenças e deficiências associadas à nutrição, para atendimento por meio de cardápio específico e
encaminhamento para assistência nutricional adequada; Elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no diagnós�co de nutrição
da clientela, adequando-os à faixa etária e respeitando os hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos; Planejar e supervisionar as a�vidades de seleção de
fornecedores e procedência dos alimentos; Elaborar e implantar o Manual de Boas Prá�cas, mantendo-o atualizado; Implantar e supervisionar Procedimentos
Operacionais Padronizados (POP) e métodos de controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; Desenvolver projetos de
educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Elaborar e implantar fichas
técnicas das preparações, mantendo-as atualizadas; Implantar e supervisionar as a�vidades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou
preparações. ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO - NO ÃMBITO DAS UNIDADES CENTRAIS, INTERMEDIARIAS: Realizar o diagnós�co e o
acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica: educação infan�l - creche e pré-
escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da avaliação nutricional, e em consonância com os
parâmetros definidos em norma�vas do FNDE; Es�mular a iden�ficação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que recebam o
atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no
diagnós�co nutricional e nas referências nutricionais, observando: a. adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para
definir a quan�dade e a qualidade dos alimentos; b. respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à
alimentação saudável e adequada; c. u�lização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível,
os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade; Propor e realizar ações de educação
alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, ar�culando-se com a direção e com a
coordenação pedagógica da escola para o planejamento de a�vidades com o conteúdo de alimentação e nutrição; Elaborar fichas técnicas das preparações que
compõem o cardápio; Planejar, orientar e supervisionar as a�vidades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela
quan�dade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas prá�cas higiênico-sanitárias; Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de
testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz
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respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios pra�cados frequentemente; Observar os parâmetros técnicos, cien�ficos e sensoriais
reconhecidos, estabelecidos em norma�va do Programa; Realizar os registros e Relatórios Anuais de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo
FNDE; Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local inserindo esses
produtos na alimentação escolar; Par�cipar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros alimen�cios, no que se
refere à parte técnica (especificações, quan�ta�vos, entre outros); Orientar e supervisionar as a�vidades de higienização de ambientes, armazenamento de
alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da ins�tuição; Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os
procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; e outras ações que lhe forem atribuídas.

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Nutrição, fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, e registro no respec�vo órgão de classe.
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