GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE DOCENTES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL NORMATIVO Nº 1/2014 – SEAP/SEEDF, 13 DE MAIO DE 2014

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS

1 O candidato deverá ler atentamente o Edital Normativo Nº 1/2014 – SEAP/SE, e suas retificações publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 97 de 16 de maio de 2014, páginas 151 a 177.
2 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no
período de 8 (oito) horas do dia 12 de junho e 22 (vinte e duas) horas do dia 8 de julho de 2014.
3 Durante todo o período de realização do certame, a Central de Atendimento ao Candidato do IADES funcionará na
QE 32 Conjunto C Lote 2 – Guará II – Guará/DF, de segunda-feira a sábado, e no horário compreendido entre 10 (dez)
horas e 16 (dezesseis) horas, a exceção dos dias de Jogos da seleção brasileira e dos jogos que acontecerão em Brasília.
4 O candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar fatos ocorridos referentes ao concurso público na
CAC-IADES por meio do telefone (61) 3574-7200 e(ou) via mensagens eletrônicas para o e-mail cac@iades.com.br.
5 A documentação para a comprovação da pontuação relativa à Avaliação de Títulos e de Experiência Profissional
deverá ser entregue no período de 16 de junho de 2014 a 10 de julho de 2014, no Centro Educacional 04 do Guará,
localizado na QE 09 A/E “D”, Guará I, ( Entrada pelo Portão Lateral),no horário compreendido entre as 10(dez) e
16(dezesseis) horas.
6 A inscrição do candidato só será efetivada após o pagamento do boleto de cobrança ou, em caso de solicitação de
isenção da taxa, após a sua homologação( ver Edital Normativo). Recomendamos que seja feita a inscrição antes da
entrega da documentação, para que seja gerado o número de inscrição do candidato.
7 O candidato deverá usar envelope opaco, tamanho A-4 , para inserir e entregar a documentação para a comprovação
da pontuação relativa à Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. Na capa do envelope deverá ser colado o
formulário “Capa do Envelope Para Entrega da Documentação” (disponível no endereço eletrônico
http://iades.com.br) devidamente preenchido com as informações do candidato.
8 O envelope a ser entregue deverá esta devidamente lacrado. Não haverá conferência da documentação colocada no
envelope no momento da entrega. Os envelopes serão depositados em urnas disponibilizadas pelo IADES e o conteúdo
desses serão verificados posteriormente pela Banca Examinadora.
9 O resultado preliminar contendo a pontuação obtida pelo candidato na Avaliação de Títulos e de Experiência
Profissional será divulgado no dia 21 de setembro de 2014, após as 20(vinte)horas.
10 O último dia para pagamento da taxa de inscrição é 12 de julho de 2014.
11 Instruções específicas para as pessoas com deficiência e (ou) com necessidades especiais estão disponíveis no Edital
Normativo.
12 A relação de códigos e combinações possíveis das áreas, localidades de atuação, componentes curriculares ou áreas
de formação, turnos e zonas (rural ou urbana) estão disponíveis no Anexo III do Edital Normativo.
13 A informação sobre data, local e horário de realização da prova objetiva estará disponível a partir do dia 4 de
setembro de 2014.

Brasília – DF, 13 de junho de 2014.
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