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6. DA IMPUGNAÇÃO
6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo
por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de
Educação Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica da
SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício
Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias
úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1 A matrícula do candidato contemplado na primeira chamada, dentro do número de
vagas, será realizada do dia 11 de julho de 2022 (segunda-feira) ao dia 14 de julho de 2022
(quinta-feira), das 15h às 20h, na Secretaria Escolar do CEP-ETB.
7.2 Obedecida à ordem do sorteio, o CEP-ETB poderá realizar a segunda chamada dos
candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas remanescentes.
7.3 A matrícula do candidato contemplado na segunda chamada será realizada do dia 20 de
julho de 2022 (quarta-feira) ao dia 22 de julho de 2022 (sexta-feira), das 15h às 20h, na
Secretaria Escolar do CEP-ETB.
7.4 Havendo vagas remanescentes, após a primeira e a segunda chamadas, o CEP-ETB
realizará chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos
critérios para inscrição e matrículas.
7.5 A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir de 25 de julho de 2022,
até o preenchimento das vagas, das 15h às 20h, no CEP-ETB.
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade;
7.6.2 Histórico Escolar;
7.6.3 original e cópia simples da Carteira de Identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Passaporte,
Carteira de Identificação Funcional, outro documento com foto que permita a
identificação);
7.6.4 original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.6.5 duas fotos 3x4 colorida e recente (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de
"scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
7.6.6 original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4.225, de 2008;
7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 (dezoito) anos de
idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturnoo responsável legal
deverá assinar uma autorização.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazêla por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.11 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção do CEP-ETB em até 5
(cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no item
7.11.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETB, os quais serão fixados em
lugar visível na Portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de
Taguatinga e no sítio da SEEDF: www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao segundo semestre letivo
de 2022.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no sítio
www.etb.com.br para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecida neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
8.5 Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá
concluir os estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, incluindo o Estágio
Supervisionado, conforme previsto no Plano de Curso, bem como comprovar a conclusão
do Ensino Médio, de acordo com o parágrafo único, do artigo 7º, do Decreto Federal nº
5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6 Os Planos de Curso e as respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no sítio www.etb.com.br.
8.7 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
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EDITAL Nº 20, DE 09 DE JUNHO DE 2022
Edital de Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de Qualificação
Profissional no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia.
DA ABERTURA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e pelo artigo 182 do Regimento Interno desta Secretaria aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos Cursos de
Qualificação Profissional ofertados no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia - CEP-ETC, situado na QNN 14, Área Especial, Ceilândia - DF, para o segundo
semestre do ano letivo de 2022.
1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos Cursos de Qualificação
Profissional na modalidade presencial: Assistente de Recursos Humanos, Barbeiro,
Costureiro Industrial do Vestuário, Manicure e Pedicure, Marceneiro, Montador de
Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), Operador de Computador, Programador Web,
Programador de Sistemas Iniciante (Lógica) e Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no segundo semestre do ano letivo
de 2022.
2.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local,
designada pelo Diretor do CEP-ETC, Joubert Almada Corrêa, matrícula 27.252-3,
composta pelos seguintes membros: Titulares: Francisco Cleuton Holanda da Silva,
matrícula 26.126-2, Conselheiro Escolar, e Edmo Martins Gomes Filho, matrícula 202.800X, Supervisor Pedagógico, e Suplentes: Rivéria Pereira da Silva, matrícula 214.909-5,
Coordenadora de Cursos de Qualificação Profissional - diurno, e Marcus Misael de Souza,
matrícula 176.754-2, Coordenador de Cursos de QualificaçãoProfissional - noturno, todos
lotados no CEP-ETC.
2.3 A Comissão Local será presidida por Joubert Almada Corrêa, matrícula 27.252-3,
Diretor do CEP-ETC.
2.4 À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo;
acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade
do laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado,
receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos.
2.5 A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN e a Subsecretaria de Educação
Básica - SUBEB, por meio de suas unidades competentes, acompanharão o Processo
Seletivo no escopo das competências regimentais.
2.6 É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame
possuir vínculo familiar com qualquer candidato, conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751, de 2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7 A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia será responsável, juntamente com a
Comissão Local,pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de
que trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 Os cursos de Qualificação Profissional estão organizados conforme tabela abaixo:

Cursos

Parecer Técnico
da Diretoria de
Educação
Profissional
(DIEP)

Pré-requisitos

Perfil do Egresso

Assistente de
Recursos
nº19/2017
Humanos
(320 horas)

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º
ao
9º
ano)
completo.
Idade mínima de
14 anos.

Realizar atividades de apoio à administração de
pessoal em processos como controle de jornada
de trabalho e pagamento de encargos sociais,
13º salário, férias e rescisão de contrato.
Preparar, organizar, solicitar e emitir
documentos e processos de acordo com a
legislação trabalhista. Organizar informações
cadastrais dos empregados.

Barbeiro
(320 horas)

Ensino
Fundamental
Anos Iniciais (1º
Atuar no segmento de beleza, realizando
ao
5º
ano)
serviços de barba e cabelo masculino.
completo.
Idade mínima de
18 anos.

nº 4/2017
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Costureiro
Industrial
Vestuário
horas)

Manicure
Pedicure
horas)

Marceneiro
horas)

Ensino
Fundamental
Anos Iniciais (1º
ao
5º
ano)
completo.
Idade mínima de
16 anos.

Modelar peças do vestuário, considerando a
estrutura, o caimento e sentido do fio dos tecidos
e as instruções especificadas na ficha técnica para
elaboração de moldes.

e
nº
(320
8/2017

Ensino
Fundamental
Anos Iniciais (1º
ao
5º
ano)
completo.
Idade mínima de
16 anos

Atuar no segmento de beleza, realizando
higienização, lixamento, corte, polimento e
esmaltagem das unhas. Utilizar diferentes
técnicas, procedimentos de biossegurança,
materiais e produtos, conforme as necessidades e
características do cliente, respeitando os limites
éticos e os critérios estéticos regionais.

(320 nº
9/2017

Ensino
Fundamental
Anos Iniciais (1º
ao
5º
ano)
completo.
Idade mínima de
16 anos.

Projetar, confeccionar e restaurar produtos de
madeira e derivados. Interpretar projetos,
desenhos e especificações. Produzir artefatos ou
móveis de madeira, desde o desenho, passando
pela preparação da madeira, cortes, encaixes,
polimento e acabamento. Elaborar orçamentos.
Entregar e montar produtos confeccionados sob
medida ou restaurados. Observar normas de
qualidade, saúde e segurança.

Ensino
Fundamental
Anos Iniciais (1º
ao
5º
ano)
completo.
Idade mínima de
14 anos.

O curso introduzirá o estudante no mundo da
Robótica, da programação e da eletrônica,
utilizando o projeto do microprocessador
Arduíno.

do nº
(240 6/2017

Montador
de
Equipamentos
nº
Eletroeletrônicos
27/2018
(Robótica)
(320 horas)

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º ao 9º
Desenvolvedor de
ano) completo.
nº
Jogos Eletrônicos
Idade mínima de 14 anos.
4/2022
(360 horas)
Cursos de Operador de
Computador e de Lógica
de Programação.

Ampla concorrência

Programador
(320 horas)

Ensino
Fundamental
de
Anos Finais (6º
nº
(240
ao
9º
ano)
15/2017
completo.
Idade mínima de
14 anos.

Pesquisar e navegar na internet. Usar correio
eletrônico. Configurar sistema operacional,
aplicativos de escritório de edição de textos e
periféricos. Organizar a entrada e saída de dados
em sistemas de informação e selecionar
programas de aplicação a partir da avaliação do
usuário.

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º
ao
9º
ano)
completo.
Web nº
Ter
17/2017
conhecimento em
Lógica
de
Programação.
Idade mínima de
14 anos.

Capacitar o estudante para criação e
desenvolvimento de páginas e programas web
com acesso à base de dados utilizando a
Linguagem de Programação PHP. Conhecer suas
principais características, estruturas, bibliotecas e
métodos utilizados no desenvolvimento de
aplicativos para Web.

Ensino
Fundamental
Anos Finais (6º
Programador
de
ao
9º
ano)
Sistemas Iniciante nº
completo.
(Lógica)
29/2018
Noções Básicas
(240 horas)
de Informática.
Idade mínima de
14 anos.

Pessoa com deficiência ou TEA

Forma de
Acesso

Total
Geral
Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno

Ordem de
Assistente de
chegada na
Recursos
Secretaria
Humanos
Escolar

Barbeiro

Ordem de
chegada na
20
Secretaria
Escolar

Ordem de
Costureiro
chegada na
Industrial do
Secretaria
Vestuário
Escolar

Aplicar conceitos e técnicas de raciocínio lógico
necessários
à
solução
de
problemas
computacionais. Desenvolver algoritmos de baixa
e média complexidade a partir de requisitos
predefinidos.

Desenvolver e realizar a manutenção de
jogos eletrônicos utilizando recursos
multimídias
e
ferramentas
de
desenvolvimento.

3.2 Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas por curso e por turno, para candidatos
com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista - TEA, cuja condição deverá ser
comprovada por meio de laudo médico no ato da matrícula.
3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar se irá concorrer às vagas para pessoas
com deficiência ou TEA.
3.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou TEA serão ofertadas aos
demais candidatos, em chamadas subsequentes, de acordo com a ordem de sorteio no
certame.
3.5 A realização dos cursos está condicionada à matrícula de, no mínimo, 70% (setenta por
cento) do número de vagas ofertadas por curso/turno.
3.6 Os cursos Assistente de Recursos Humanos, Barbeiro, Manicure e Pedicure, Montador
de Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), Programador Web, Programador de
Sistemas Iniciante (Lógica), apresentam formação específica da área com complementação
sobre: Relações Humanas no Trabalho, Cidadania Organizacional, Banco de Dados,
Matemática Aplicada, Redação Oficial, Biossegurança, Português Aplicado e Informática
Aplicada. O estudante só será dispensado caso participe do processo de aproveitamento de
estudos.
3.7 O estudante deverá frequentar as complementações específicas do curso. Caso já tenha
feito curso equivalente, poderá entrar com pedido de aproveitamento de estudos das
disciplinas complementares (ANEXO I), apresentando certificado com carga horária e
conteúdos compatíveis, na Secretaria do CEP-ETC.
3.8 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para os cursos, turnos e
formas de acesso, conforme descrito na tabela abaixo:

Cursos de
Qualificação
Profissional

Operador
Computador
horas)
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Manicure
Pedicure

Ordem de
e chegada na
Secretaria
Escolar
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-

48

-

-

12

60

-

-

5

-

-

25

-

20

-

-

5

25

20

-

-

5

-

25
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Marceneiro

Ordem
chegada
Secretaria
Escolar

de
na

Montador
de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
(Robótica)

Ordem
chegada
Secretaria
Escolar

de
na

Ordem
de chegada
Secretaria
Escolar

de
na

Ordem
chegada
Secretaria
Escolar

de
na

Ordem
Programador de
chegada
Sistemas Iniciante
Secretaria
(lógica)
Escolar

de
na

Ordem
Desenvolvedor de chegada
Jogos Eletrônicos Secretaria
Escolar

de
na

Operador
Computador

Programador Web

-

-

24

-

-

6

30

16

16

-

4

4

-

60

-

-

60

-

-

15 75

16

16

16

4

4

4

60

20

20

20

5

5

5

75

16

16

16

4

4

4

60
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6. DAS MATRÍCULAS
6.1A matrícula do candidato será realizada no período de 27 a 30 de junho de 2022, de 8h
às 11h, de 14h às 17h e de 19h às 21h, na Secretaria Escolar do CEP-ETC.
6.2 Havendo vagas remanescentes, serão realizadas matrículas nos dias 4 e 5 de julho de
2022, de 8h às 11h, de 14h às 17h e de 19h às 21h, na Secretaria Escolar do CEP-ETC.
6.3 No ato da efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
6.3.1 Declaração de Escolaridade;
6.3.2 Histórico Escolar;
6.3.3 original e cópia simples da Carteira de Identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Passaporte,
Carteira de Identificação Funcional, outro documento com foto que permita a
identificação);
6.3.4 original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
6.3.5 duas fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de
"scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
6.3.6 original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4.225, de 2008;
6.3.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
6.4 O candidato, para efetivar a matrícula, deverá observar os pré-requisitos como
escolaridade e idade mínima exigidas para cada curso, conforme tabela 3.1.
6.5 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 6.3.1 a
6.3.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado, original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
6.6 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
6.7 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 (dezoito) anos de
idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno, o responsável legal
deverá assinar uma autorização.
6.8 Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, será permitido fazêla por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
6.9 O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar
justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
6.10 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção do CEP-ETC em até 5
(cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência para não incorrer no item 6.9.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETC, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de
Ceilândia e no sítio da SEEDF (www.educacao.df.gov.br).
7.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao segundo semestre letivo
de 2022.
7.3 Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente
neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no sítio www.etcdf.com.br.
7.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecida neste Edital, computar-se-ão somente os
dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
7.5 A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos
acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
7.6 Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a SEEDF.
7.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.
HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
ANEXO
COMPLEMENTAÇÕES

Total

-

88

88

204

22 22 51 495

3.9 A seleção dos candidatos se dará por curso e turno, sendo de inteira responsabilidade do
interessado indicar a escolha no ato da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição e todas as etapas do Processo Seletivo serão gratuitas.
4.2 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
4.3 O candidato poderá inscrever-se em apenas um curso, um turno e um tipo de vaga
oferecido neste Edital.
5. DA IMPUGNAÇÃO
5.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo por
irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, na Diretoria de Educação
Profissional, vinculada à Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica da SUBEB,
localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à
qual compete julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis.

UNIDADE
CURRICULAR

PERFIL DE SAÍDA

Informática
Aplicada

Promover o conhecimento e capacitar ao estudante na utilização dos recursos de
informática, como utilização do Sistema Operacional e a aplicabilidade do uso do
Editor de Texto, bem como o acesso a Internet.

Cidadania
Organizacional

Proporcionar visão global da Ética e do Direito (Legislação). Propiciar
conhecimentos específicos atuais sobre a responsabilidade, ética jurídica e suas
consequências. Sensibilizar o estudante sobre a forma dinâmica com que o
mercado atual se comporta e as oportunidades de êxito nesse mercado,
conscientizando-o sobre os direitos e deveres do trabalhador e informando-o
sobre a legislação relativa às profissões.

Matemática
Aplicada

Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da matemática e
estatística.

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

