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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CHAMAMENTO 

A Assessoria Internacional do Governo do Distrito Federal informa que estarão abertas as 

inscrições para os servidores efetivos estáveis dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Distrital interessados em participar de Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas 

em Curso de Capacitação em Idiomas Estrangeiros, de acordo com o disposto a seguir: 

1) A Seleção terá como objetivo a concessão de bolsas integrais e parciais a servidores 

efetivos estáveis dos órgãos e entidades da Administração Pública Distrital, em consonância 

com o Protocolo de Intenções celebrado entre o Governo do Distrito Federal, por meio da 

Assessoria Internacional da Governadoria, referente ao processo nº 002.000.206/2015. 

2) O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Assessoria Internacional da 

Governadoria do Distrito Federal. 

3) Será ofertado um total de 13 (treze) bolsas de estudo, nos seguintes idiomas: 

 

4) O servidor efetivo estável interessado em participar do Processo Seletivo Simplificado 

deverá obedecer ao estabelecido no cronograma a seguir descrito: 

11/07/2017  

A  

18/07/2017 

 

Enviar ao endereço eletrônico assessoria.internacional@buriti.df.gov.br com o assunto 

“Capacitação em Idiomas – <Idioma Escolhido>”, exemplo “Capacitação em Idiomas – 

<inglês> 

a) Cópia da Carteira de Identidade. 

b) Cópia do Diploma de conclusão de nível superior em qualquer área de 

formação, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC. 

c) Cópia de comprovante de vínculo efetivo estável com o GDF. 

d) Ficha de Cadastro (ANEXO I) e Termo de Compromisso (ANEXO II), 

devidamente preenchidos e assinados pelo servidor. 

24/07/2017 
Divulgação dos servidores aptos e locais de realização dos testes de nivelamento no site 

da ASSINTER <http://www.internacional.df.gov.br/> 

31/07/2017 Divulgação do resultado. 

VAGAS TOTAL 

ESPANHOL FRANCÊS INGLÊS  

13 05 integrais 03 integrais 05 parciais (30%) 
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5) O teste de nivelamento será realizado pelas instituições de ensino de idiomas. 

6) Após o teste de nivelamento, o servidor será convocado pela ASSINTER/GDF para 

realização de matrícula junto ao Instituto de Idioma em data e horário a serem divulgados no 

site http://www.internacional.df.gov.br em data oportuna.  

7) Caso o horário da turma pretendida não seja compatível com o horário de trabalho, o 

servidor será desclassificado e convocado o próximo selecionado da lista classificatória. 

8) Para o Processo Seletivo Simplificado do certame, a ASSINTER/GDF obedecerá aos 

critérios na ordem a seguir relacionada: 

a) maior tempo de serviço prestado em atividades que guardam relação em área 

internacional; 

b) maior tempo de serviço prestado ao Governo do Distrito Federal; 

c)   número de matrícula mais antigo; e 

d)   persistindo o empate, terá preferência o servidor de maior idade. 

9) O servidor efetivo estável que solicitar trancamento de matrícula perderá automaticamente 

a bolsa. 

10) O servidor efetivo estável que realizar o trancamento da matrícula poderá candidatar-se 

novamente para o novo processo seletivo uma única vez. 

11) O servidor efetivo estável deverá ter a presença de no mínimo 80% (oitenta por cento) das 

aulas no semestre. 

12) O servidor efetivo estável deverá ter o desempenho de no mínimo de 60% (sessenta por 

cento) da avaliação total no semestre; 

13) A bolsa de estudo para a língua espanhola será ofertada somente para o nível básico. 

14) Ao final de cada semestre, a ASSINTER/GDF deverá ser informada se o servidor efetivo 

estável continuará a usufruir da bolsa para o semestre seguinte, e assim por diante. 

15) O servidor deve estar ciente de que: 

 a) a perda do vínculo efetivo estável com o Distrito Federal no segundo semestre de 

2017 acarretará o cancelamento do benefício da bolsa concedida; 

 b) a sua desistência, no início ou no decorrer do semestre letivo, implicará 

impedimento, pelo período de 01 (um) ano, em concorrer a vaga para bolsa; e 
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 c) caso não cumpra a frequência obrigatória de 80% das aulas e o desempenho 

mínimo de 60% da avaliação total, estará impedido(a), pelo período de 01 (um) ano, 

de concorrer a vaga para bolsa de estudo de idiomas. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE CADASTRO DE BOLSISTA 

 

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas 

 

Brasília/DF             de                                de 2017. 
 

___________________________________________ 
Assinatura e matrícula do(a) servidor(a) 

Nome:   

Matrícula:  CPF: 

Endereço:  

 

Bairro:   Cidade: 

UF:  CEP: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

Telefone Trabalho: Telefone Oficial: 

E-mail: 

Lotação: (incluir Secretaria, Subsecretaria e demais dados detalhados) 

 

 

Experiência na área Internacional: (incluir locais de trabalho, breve descrição atividades realizadas e 

tempo de serviço) 

 

 

 

Cargo efetivo: 

Cargo comissionado: 
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu,_________________________________________________________, servidor(a) efetivo estável, 

matrícula nº_______________________, lotado(o) no(a)__________________________________, fui 

selecionado(a) pela Assessoria Internacional da Governadoria do Governo do Distrito Federal – 

ASSINTER/GDF, para estudar no(a)______________________________, a fim de cursar (detalhar o 

curso)________________, referente ao segundo semestre de 2017, e me responsabilizo a finalizar o 

aludido curso, com 80% de frequência e nota mínima de 60%. Declaro ter vínculo efetivo estável com 

o Governo do Distrito Federal, e ciente de que a possibilidade de renovação da bolsa está condicionada 

às condições propostas pela ASSINTER/GDF e pelo Instituto de Idioma concedente. Declaro ciente de 

que a perda do vínculo efetivo estável com o Governo do Distrito Federal no presente semestre acarretará 

o cancelamento do benefício da bolsa concedida. A minha desistência, no início ou no decorrer do 

semestre letivo, implicará impedimento, pelo período de 1(um) ano, em concorrer à vaga para a bolsa. 

Caso eu não cumpra a frequência obrigatória de 80% das aulas e o desempenho mínimo de 60% da 

avaliação total, estarei impedido (a), pelo período de 1 (um) ano, de concorrer à vaga para a bolsa de 

estudo de idiomas. 

 

 

Brasília/DF                de                                  de 2017. 

    

____________________________________________ 
Assinatura e matrícula do(a) servidor(a) 

 


