ali. O servidor dcvidamcsse aprovado e com o Remanejamento e Pedido aurorazado deveria
comparecer na SUGEP para escolher o Parque/UC que irá atuar, obvcrv estio o limite de
vagas pan cada UC. Apósacseo lIsa do Parqne/UC a SUGEI° emitirá Oficio de apresentação
do servidor à SEOSIA/IBRAM.
9. DOS RECURSOS
9.1. Pan recorrer, o (a) candidato (a) deverá preencher o d'ornas dei o de 'nor rpnsiçlo de
recurso, conforme Anexo III e entregá-lo pessoalmeele nas dama que mudam as Cmnograma deste Processo Seletivo, daa 81r ás 12h e dat 13h às 171. na Protocolo da Sede 1 da
SEEDF, localizado na SBN Quudm 02, Bloco C - Edifirio Piseníeis, Térreo. Ata Norte Braaltia/DF,
9.2. O (a) candidato (a) deverá ter claro (a), cotsistcnte e objetivo (a) em seu pleito- Recurso
ineonsitleastc ou intempestivo será preliminaemoote indeferido,
9.3. Não será aceito recurso fora do pnzo ou de forma diversa da previtia neste EdLual.
9.4. A convocação pari a etapa teguinte, após artálite do (e) reraatso (a) a presearui do (s)scuà
feita no sue da SEEDF, conforme Cronogmma deste Edital,
00, DO CRONOGRAMA
10.1. N. quadro abaixo estio apresentadas as etapas e respectivas dalas referentes à exccuça'o
do Processei Seletivo Especifico para o Projeto Parque Educado,
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os (as) servidores (as) aprovados (as) ao final deste processo seletivo ser) ocons'ocadc,
(as) mediatie comprovada cardeci a nos respeclivon Parques ou Unidades de Coisaemaçào.
11.2. A itocrição do (a) candidato (a) implicará aceitação das rorians do Processo Seictavo
Especifico, coirlidas neatc Edital.
11.3. A SEEDF não a c responsabilizará pelo presnclaiitcnto i aeerrrlo do [ormulirio de
inscrição, bem conso pela apreneniação de doctamealon eornprobalórios erra deaceirfornsidade
com o que rirá solicitado neate Edital.
11.4. A movinsenlação do (a) servidor (a) selecroaado (a) para alaaçtio raso Parqucs/UC se
dará após aprovação neste Praceo Seletivo Especifico, mediania, Oficio dc encarnara sarnento
emitido pela SUGEF
11.5. Os (Ai) professores (au) latadoa tios Parqucs/tlC partieiptari5n de Curso de Fonasação
Especifica para atuarem no Projeto Parque Educador, hera eaamu elnb oralera o Piaria de
Execução Semessial do Pai'quedUC onde desenvolverão seus trabalhos pedagõgieos
11.5. Caso o (a) servidor (a) tcleeionado (a) esteja em regérri a de classe, o(a) raicenro(a) só
poderá ser movimenladia(a) mediante substituição.
11.6. A perosandtc ia da (a) Servidor (a) da Carreirs de Mapisldaita Público do O incito
Federal no exercicin do cargo de Professor (a) da Educação Háaica no Perqtes/UC ficará
tujeita à avaliação, que será realizada mediante trâmite regaalar da SEEDF, a roda dois ataco
ou no cano de inadequação aos serviços reatizadon, mediante solicitação da SEEDF, do
SEMA ou do IBRAM, cosa anuência do Comitê Gestor.
11.7. A iaadequaçto do (a) servidor (a) aos procedimentos adootiniu ti-ia lixos e pedagógLeos da
SEEDF, bem como às alividades deseavolvidan nos Parques/UC tairpiscarã cm aios drvealuç3o,
nsediautte trámite proeeraual desta Secretaria.
11.8. P. ot caaoa de comprovada insdequaçãa as trabalho, conforme daacriiea aos' termos
deste Edital, oboervar-se-ão o respeito nos princípios do contraditório e da ampla defesa,
11.9. No caso de empate, após todas as etapas, o critério de dcsei,01a51e será o tmalpo de
efetiva exercido na SEEDP e, se aluda assim pertaaanceer as earrpste, será setecioaade, a(a)

A proposta do Plana de Trabalho Semealmt deverá ser forsoarasto da seguinte maneira:
- finIta A4:
- Cuatser de 6 (seis) a lO (dc) páginas (exceto folha ele rosto e capa);
- Texto: fonta Anal ou Tiasco New Roman, letra tamanho 12, cor preto, alinhaanenta
justificada (natas de rodapé ora cioaçóea diretas coata arrais do 3 linhas, usar lei. tamanho lO),
espaçamento entrelinhas i ,5, recuo da primeira tinha de parágrafo de 1,25cm (recua de
4,õcm pana citações dirilas), maaees supera'oreesquerda de 3em, e inferior e direita de
2cm:
- Quadros, figuma e rabtlas, es5° necessário, deverão estar inseridas no texto, obedecendo ao
limita nsáaims de págivae.
ANEXO II: TERMO DE COMPROMISSO
Eu,
__.matricula_____________
declaro ter conhecimento do Edital deste Processo Seletivo Especifico, bem como ler contaecimcnto da iirfsaeatnLtuJ',u e fatue ansamento do Paeque/UC.
c:ansidcrando as naanrtas legais previstas na Lei Coanplemantar n' 840/2011 e na Lei a°
5.105/2013, a (a) Servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito Fadersl, cargo
de Professor da Edacaçésca Básica, aia cxc cicio provisório no Parque/UC
comprometa-me, pessoal e em earáaer irrevogável a
observar as exigincias a seguia descritas:
- Apresentar um Plana de Tmbalho em eonnonãncia com o Curriculo da Educação Básica da
SEEDF, colo as Direlrizes Neeioa,aia de Educação Aaahiefltal, com a Legastação Nacional
Diulaital Lei nn 9,795/1999 e Lei na 3.833/2006), com a Politica de Educação Ambiental
Formal da SEEDF (Portaria af' 108/2016) e com a Politica de Educação Patrimonial da
SEEDF (Portaria a' 265/20(6):
- Aleadar aos requisiton do prrfil do(a) Educador (a) Ambiensal (ver Edital, item 3.3.).
raspeisando seus iinaitescirtne ando a supemçia do desafias',
- Cumprir os horáeioas cssabtlscratos pnea en Inda, naida, coonlenação pedagógica individual
e colcsiva, utilizando os critérios legais para afastamentos e ausências:
- Responsabilizar-se pela alilização das ambientes e materiatn, mantendo-os limpos. organizados e a-esguardados, cosidas aanrente:
- Elaborar relatórianeatuari lar aegissa'ot dat atividades desenvolvidas, acmanalmente;
- Atender eatadantes e paofa,aatares (ao) da Rede Pública de Ensino do DF e gmpoa comanitários organizados.
Tenho ciéncit de que o descumpoimento das referidas eaigénciaa de conduta profiasinnal ou
a iasadcquação aos rcquiaiios do perfil da Educador Ambiental/Patramostaal, a qualquer momenlo dumntc o exercício no Perquc/UC:
poderá enscjar a minha dcvoluç5s' à SUGEP/SEEDF.
Brasilia, -de ___________ de 2017.

ANEXO III: FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Processo Seletivo Especifico de Servidor (a) da Carmim Magisaárso Público da Distrito
Fedeml, cargo de profeesor (a) de Educação Básica, t'unçãn de educador ambientai/pasrimnuial, para exerea'cio nos Psrquos/Unidaden de Conaervsçàn (UC), no ámbito da Portana
Conjunta N° 01, de 17 de junho de 2005, publicada D. DODF N' 117, de 19 da junta de
2015.
INSTRUÇÕES
O(a) candidato (a) deverá:
1,1, redigir o recurso de acendo cam as espccaficaçães estabelecidas no edital:
1.2, apresentar argunnenleçào Irgica e consistente.
IDENTIFICAÇAO DO CANDIDATO
2, 1-Nome:

SOLICITAÇÃO E/OIJ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

candidato com melhor ponluaçio no Plano de Trabalho.
II. 10. O presente Processo Seletivo terá validade de 1 lutas) alio. proarsgável por rgLsal
período.
11.11. Os casos emissor serão dirimido, pelo Secretáa'io de Estado de Educaçãc do Distrito
Federal e/ou pelo Contitã Gestor instituida pela Portaria Coiajsaata N° 02 SEEDF/SEMA, de
17 de junlao de 2015, publicada no DODF N' 117, de 19 de junho de 2015.
JÚLIO GREGORIO FILHO
ANEXO 1: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRAEAI,HO SEMESTRAL
A proposta deverá conter:
Aprenentaçàn
justifacaaiva
Objetivos
3.1 Objesivo Geral
3.2 Objetivos Específicos
Metodologia (público alvo, açôen, estratégias pedagógieas, rerrunilal haro'.anov e,sretcrir,is,
cronagransa. parcerias e outros)
S. Aveliaçto
6. Referéaaeian Biblingráfacan
Este documento pode ver verificado no endereço eleatnico hap://s.wsv.is pa,.In/esinaràacrákJenaL
pelo códign 5t20l709l90O047

Assinatura do candidato
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
(UASG 450432)
ÇONCORRENCIAN° 06/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO. DA SUBSECRETARIA DE ADMlNtSTR,AÇÃO ~1.,DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica asas ia acre svadou a suspensão "nano die" do procedimento IacitaaÓrio ent
epigrafe, par decisão do Trrbamnul de Contas do Distrito Federal, conforme Dectsão a.i
4455/2017, para adoção de cedidas conetivas. Os asatos ficam com vastnu frsnqucadat aos
taiereasaeioe.
E. IS de setembro de 2017
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Preeidcnte da Comi/são
[Jocuanento assinado digisai,aense conforme MP a 1,200-2 de 24/08/2001. que inatitui
tnfmeetnamm de Chaves POEtisas Bmailrim - IP-Brasil,

