
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO - ESG 

EDITAL nº 01 de 17 de maio de 2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL E EM 
EXERCÍCIO, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, PERTENCENTE ÀS 

CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

PÚBLICA DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO - PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2019 

 

A DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 
– FUNAB e o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO – ESG, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto na Lei nº 5.141 de 31 de julho de 2013, resolvem tornar público o 
Edital de seleção de candidatos para preenchimento de vagas no Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública da ESG. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A seleção de que trata este Edital visa ao preenchimento de 30 (trinta) vagas para o ingresso 
no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, oferecido pela Escola Superior de Gestão – 
ESG, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2019. 

 
2. DA CONDUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo ora instituído será conduzido pela Comissão de Processo Seletivo, instituída 
pela Ordem de Serviço nº 4, de 27 de março de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, 
nº 70, de 12 de abril de 2019, e formada por profissionais indicados pela Fundação Universidade Aberta 
do Distrito Federal - FUNAB e pela ESG. 

 
3. DA VALIDADE 

O Processo Seletivo regido por este Edital tem validade para matrícula, no segundo semestre do 
ano letivo de 2019, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública a ser realizado na ESG 

 
4. DOS REQUISITOS 

Poderão participar do Processo Seletivo os servidores que preencherem, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

a. Ser servidor público estável e em exercício, ocupante de cargo de provimento efetivo, 
pertencente às carreiras da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 
Federal; 

b. Haver concluído o Ensino Médio no momento da inscrição. 
 

5. DO CARÁTER DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado em duas fases: análise da Ficha de Inscrição, de caráter 
eliminatório (Fase 1) e análise de Carta de Intenção, de caráter eliminatório e classificatório (Fase 
2). 

 
6. DAS INSCRIÇÕES 
6.1 As inscrições neste Processo Seletivo serão realizadas no período de 29 de maio de 2019 a 12 de 

junho de 2019, no horário de 9h às 20h (horário oficial de Brasília), à exceção dos sábados e 
domingos, na Secretaria Acadêmica da Escola Superior de Gestão, localizada na Escola de 
Governo, endereço SGO Qd.01 Lote 01 Bloco A/B - Brasília/DF. 

6.2 Os documentos necessários para inscrição são: 
a. Ficha de Inscrição, constante do Anexo A, preenchida sem rasuras; 



b. Carta de Intenção, constante do Anexo B, preenchida sem rasuras e de acordo com as 
instruções constantes neste Edital; 

c. Histórico escolar do ensino médio original ou fotocópia autenticada em cartório; 
d. Comprovação de atuação como servidor público estável e em exercício, ocupante de cargo 

de provimento efetivo, pertencente às carreiras da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Distrito Federal por meio de Classificação Funcional atualizada obtida na 
Subsecretaria de Gestão de Pessoas ou equivalente vinculada ao órgão de origem do 
servidor devidamente assinada, física ou eletronicamente - via Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) -, pelo responsável do setor assim como apresentação do contracheque 
via SIGRHNET. 

6.3 A inscrição deverá observar os seguintes procedimentos: 
a. Acesso às páginas eletrônicas da ESG e da EGOV, nos respectivos endereços eletrônicos: 

http://esg.df.gov.br e http://egov.df.gov.br/, no período estabelecido no item 6.1, para 
download dos modelos da Ficha de Inscrição, da Carta de Intenção e de demais arquivos 
relativo a este Edital; 

b. Preenchimento correto e integral da Ficha de Inscrição, Anexo A, de acordo com as 
instruções constantes neste Edital; 

c. Preenchimento da Carta de Intenção, Anexo B, de acordo com as instruções constantes 
neste Edital; 

d. A entrega dos documentos necessários à inscrição, constantes no item 6.2 deste Edital, 
deverão ser entregues fisicamente no endereço especificado no item 6.1.  

6.4 Ao término da inscrição, o candidato receberá da ESG comprovante contendo número de inscrição 
e confirmação de recebimento dos documentos relacionados no item 6.2. 

6.5 A inscrição do candidato será isenta de cobrança de quaisquer emolumentos e implicará ciência e 
tácita aceitação das disposições, normas e instruções constantes neste Edital. 

6.6 O processo de inscrição é presencial, no local indicado no subitem 6.1, podendo ser feito pelo 
interessado ou por seu procurador instituído.  

6.7 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o Comprovante de Inscrição e confirmação do 
recebimento dos documentos relacionados, conforme item 6.4.  

6.8 Não serão aceitas inscrições ou documentação fora do período estabelecido neste edital. 
6.9 Não serão aceitas inscrições realizadas extemporaneamente, ainda que em virtude de falha dos 

endereços eletrônicos disponíveis para acesso dos modelos de documentos para inscrição. 
6.10 O preenchimento incorreto, incompleto ou ilegível da Ficha de Inscrição e da Carta de Intenção 

implicará a anulação da referida inscrição.  
6.11 O correto preenchimento da Ficha de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato ou 

de seu procurador instituído. 
6.12 A efetivação da inscrição dar-se-á somente após o deferimento por parte da Comissão de 

Processo Seletivo responsável por este Edital. 
6.13 A ESG, após o término das inscrições, divulgará, em até 3 (três) dias úteis, por meio dos 

endereços eletrônicos: http://esg.df.gov.br e http://egov.df.gov.br/, o resultado preliminar da Fase 
1. 
 

7. DA CARTA DE INTENÇÃO 
7.1 Na Carta de Intenção, constante do Anexo B, o candidato deverá elencar suas motivações 

pessoais, acadêmicas e profissionais, assim como indicar o escopo da sua contribuição para o 
aprimoramento da Gestão Pública no Distrito Federal. 

7.2 O texto deverá ser escrito em letra legível e entregue no espaço delimitado da folha constante 
do Anexo B. Recomenda-se ainda que esse seja escrito em letra cursiva legível. Caso seja 
utilizada a letra de forma (caixa alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce. 

7.3 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar a folha da Carta de Intenção, sob pena de eliminação do processo seletivo. 

7.4 A avaliação da Carta de Intenção será realizada por Banca Examinadora instituída e designada 
pela Escola Superior de Gestão. 

7.5 Na avaliação da Carta de Intenção será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 



7.6 Para aceite e classificação, os critérios utilizados pela Banca Examinadora obedecerão aos 
parâmetros presentes no Quadro 1, abaixo: 
 

Quadro 1 – Especificação dos critérios para análise da Carta de Intenção 
Critério Nota atribuída 

Aspectos formais: domínio das convenções de escrita e 
das regras gramaticais padronizadas pela norma culta da 
Língua Portuguesa. 

De 0 (zero) a 3 (três) pontos 

Clareza na proposta textual: expressão das intenções e 
dos argumentos para a inscrição no curso de graduação; 
articulação entre conhecimentos a serem adquiridos na 
graduação e contribuição para aprimoramento do serviço 
público distrital. 

De 0 (zero) a 7 (sete) pontos 

 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
8.1 Após análise e atribuição de nota à Carta de Intenção, o candidato inscrito neste processo seletivo 

será classificado por ordem decrescente, até o limite das vagas ofertadas neste Edital. Em caso de 
empate, prevalecerão os critérios descritos nos subitens a seguir. 

8.2 Em caso de igualdade na nota final, o desempate dar-se-á com base nos critérios abaixo, pela 
ordem e na sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que: 

a. Possuir, no máximo, dez anos completos de serviço público no Governo do Distrito 
Federal, com vínculo comprovado por documento que ateste sua data de admissão na 
função pública. 

b. Não possuir nível superior completo, comprovada a partir de declaração constante do 
Anexo F. 

8.3 Persistindo o empate entre os candidatos depois de aplicados todos os critérios acima, a vaga será 
atribuída ao candidato menos idoso. 

8.4 Os casos omissos serão julgados pela Comissão de Processo Seletivo. 
 

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
9.1 A composição da nota final será atribuída a partir dos critérios elencados no subitem 7.6. 
9.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de acordo com a nota final atribuída à 

Carta de Intenção, e, no caso de desempate, serão utilizados os critérios citados no item 8, de 
acordo com a quantidade de vagas disponíveis neste Edital. 

9.3 A relação dos nomes dos candidatos, contendo o Resultado Preliminar, será divulgada no dia 28 
de junho de 2019, nos endereços eletrônicos da ESG e da EGOV: http://esg.df.gov.br e 
http://egov.df.gov.br/. 

9.4 Caberá recurso da Carta de Intenção e do Resultado Preliminar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data de publicação do Resultado Preliminar nos endereços eletrônicos da ESG e da 
EGOV: http://esg.df.gov.br e http://egov.df.gov.br/. 

9.5 O julgamento dos recursos e o Resultado Final do Processo Seletivo serão divulgados no dia 08 
de julho de 2019, no site da ESG e da EGOV, nos respectivos endereços eletrônicos: 
http://esg.df.gov.br e http://egov.df.gov.br/. 
 

10. DAS MATRÍCULAS 
10.1 Por ocasião da efetivação da matrícula, somente poderão ser matriculados os candidatos 
classificados dentro do limite de vagas fixado no item 1 deste Edital. 
10.2 No ato da matrícula, o candidato que atua no período noturno deverá apresentar a 

Declaração de Autorização de Participação, assinada pela chefia imediata do órgão ou entidade 
da Administração do Distrito Federal em que exerce suas funções. 

10.3 As matrículas serão efetuadas no período de 11 a 16 de julho de 2019, na Secretaria 
Acadêmica da Escola Superior de Gestão, conforme endereço especificado no subitem 6.1. 

10.4 Após a matrícula, caso restem vagas, serão convocados os candidatos habilitados, de acordo 
com a ordem de classificação. 



 
11 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

As datas e horários das atividades relacionadas ao processo seletivo encontram-se dispostas no 
Cronograma de Atividades, disposto no Anexo G deste Edital. 

12 DOS RECURSOS 
12.1 Os candidatos que se sentirem lesados em relação aos Resultados Preliminares divulgados pela 
Comissão de Processo Seletivo poderão interpor recurso nos prazos e formas previstos no 
Cronograma de Atividades, constante do Anexo G deste Edital. 
12.3 Os recursos deverão ser apresentados e entregues na Secretaria Acadêmica da Escola Superior 
de Gestão, conforme endereço especificado no subitem 6.1, e atendendo ao Cronograma de 
Atividades apresentado no Anexo G deste Edital. 
12.4 O candidato deverá ser consistente e objetivo em seu pleito, sob pena de ter o recurso 
preliminarmente indeferido. 
12.5 Não serão conhecidos eventuais recursos apresentados por outros meios que não da forma 
prevista no item 12. 3 e Anexo D deste Edital, bem como fora do prazo e horário ou em desacordo 
com o disposto neste Edital.  
12.6 A divulgação do Resultado Final será realizada conforme previsto no Cronograma de Atividades, 
definido no Anexo G deste Edital. 
12.7 Em nenhuma hipótese será aceito recurso de recurso. 
12.8  Recurso cujo teor desrespeite a Comissão de Processo Seletivo será liminarmente indeferido. 

 
13 REGIME DE AULAS E REALIZAÇÃO DO CURSO 
13.2 A data do início das aulas está prevista para o dia 05 de agosto de 2019, sendo o local de 

realização do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e o cronograma do 1º (primeiro) 
semestre serão divulgados por ocasião da efetivação da matrícula. 

13.3  A modalidade do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública é presencial. 
13.4  A programação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública pode contemplar aulas aos 

sábados, considerado dia útil, mediante prévia informação aos estudantes pela Coordenação do 
Curso.  

 
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.2  Toda e qualquer declaração exigida por este Edital deverá ser comprovada no ato de matrícula, 

devendo o candidato ser responsável pela veracidade das informações apresentadas, sob pena 
de responsabilização administrativa, civil e penal pelas informações/documentações inverídicas, 
nos termos da Lei, podendo ser aplicado o cancelamento da inscrição do candidato. 

14.3  O candidato selecionado que não apresentar, no ato da matrícula, a documentação exigida no 
Anexo C terá sua matrícula indeferida e, após análise de possível recurso, será eliminado do 
presente processo seletivo. 

14.4  A prestação de informações falsas pelo candidato, apuradas posteriormente à matrícula, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua 
matrícula e o desligamento do curso de graduação da ESG, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

14.5  É de inteira responsabilidade do candidato a observância dos prazos e dos procedimentos 
estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento das convocações e das publicações 
desta seleção pelos endereços eletrônicos da ESG e EGOV. 

14.6  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 
 

Brasília, 17 de maio de 2019. 
 

DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 

 
DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO/ESG 

  



 
 

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO  

                   FICHA DE INSCRIÇÃO 
1. Dados do Candidato 

1.1 Nome:                                                                                                1.2 Sexo: 
1.3 Identidade:                                                                              1.4 Órgão 

Expedidor:                           
1.5 UF de 
expedição: 

1.6 CPF: 1.7 Data de Nascimento: 
1.8 E-mail:                                                                              
1.9 Endereço: 
1.10 Complemento:                                                                                   1.11 CEP: 
1.13 
Bairro:                                                             

1.14 Cidade:                                                   UF: 

1.15 Telefone 
comercial: (  )                                                       

Celular: (  )                         

2. Dados do Servidor 
2.1 Data 
de 
admissão: 

2.2 
Matrícula: 

2.3 Órgão de origem: 

2.4 Cargo 
efetivo:  

2.5 Lotação:  

3. Formação Acadêmica 
3.1 Cursos de Graduação: 

Curso Instituição Ano Conclusão 

   
   
   
3.2 Cursos de Pós-Graduação: 

Curso Instituição Ano 
Conclusão 

   
   
Data: 
___/_____/______                                   
 

    
____________________________________ 

Assinatura 
 

Número de inscrição (a ser preenchido pela ESG):  
 

 

 
  



ANEXO B – CARTA DE INTENÇÃO 

A Carta de Intenção deverá explicitar as motivações pessoais, acadêmicas e profissionais 
do servidor para participar, como estudante de graduação, no Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública da ESG bem como indicar de que forma seu ingresso na graduação 
poderá contribuir para o aprimoramento da Gestão Pública no Distrito Federal. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
Número de Inscrição (preenchido pela ESG):  

 

  



 

ANEXO C – DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA MATRÍCULA 
 

1. Original e cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 
2. 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;  
3. Documento que comprove a quitação com as obrigações eleitorais; 
4. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do 

sexo masculino, maiores de 18 anos); 
5. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
6. Original e cópia do Certificado de conclusão do ensino médio ou Declaração de Conclusão 

do Ensino Médio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 

ANEXO D – REQUERIMENTO DE RECURSO  
(Para recurso referente à Fase 1 - etapa da análise das inscrições) 

 
Eu, _______________________________________________________, portador do CPF nº 
________________________, e da CI nº _______________, Órgão Expedidor _________, nº 
da inscrição ______________, candidato ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL E EM EXERCÍCIO, OCUPANTE DE CARGO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, PERTENCENTE ÀS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL PARA INGRESSO NO CURSO DE 
GRADUAÇÃO DA ESG, e obedecendo ao EDITAL nº ______ de __________ de 2019, 
conforme argumentação efetuada abaixo, venho requerer a reavaliação da INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA. 
 
ARGUMENTAÇÃO: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Nestes termos, peço deferimento. 
 

Brasília, _____ de ________________ de 2019. 

 

_________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

  



 

ANEXO E – REQUERIMENTO DE RECURSO  
(Para recurso referente à Fase 2 - etapa de avaliação da Carta de Intenções) 

 
Eu, _______________________________________________________, portador do CPF nº 
________________________, e da CI nº _______________, Órgão Expedidor _________, nº 
da inscrição ______________, candidato ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL E EM EXERCÍCIO, OCUPANTE DE CARGO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, PERTENCENTE ÀS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL PARA INGRESSO NO CURSO 
DE GRADUAÇÃO DA ESG, e obedecendo ao EDITAL nº ______ de __________ de 2019, 
conforme argumentação efetuada abaixo, venho requerer a reavaliação da CARTA DE 
INTENÇÕES E DO RESULTADO PRELIMINAR. 
 
ARGUMENTAÇÃO: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Nestes termos, peço deferimento. 

 
Brasília-DF, _____ de ________________ de 2019. 

 
 

_________________________________ 
Assinatura conforme RG 

  



 

ANEXO F – DECLARAÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________________, portador do CPF nº 
________________________, e da CI nº _______________, Órgão Expedidor _________, nº 
candidato ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL 
E EM EXERCÍCIO, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, PERTENCENTE ÀS 
CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL PARA INGRESSO NO CURSO DE GRADUAÇÃO DA ESG, e obedecendo ao 
EDITAL nº ______ de __________ de 2019, declaro não possuir nível superior completo. 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 

Brasília-DF, _____ de ________________ de 2019. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura conforme RG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO G – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADE DATA 
HORÁRIO 
OFICIAL 

DE 
BRASÍLIA 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO/ENTREGA 

Período para 
impugnação do Edital 

 
20 a 21/05/2019 9h às 20h 

Escola de Governo do Distrito 
Federal. Endereço: SGO Qd.01, 
lote 01, bloco A/B - Brasília/DF 

Período de Inscrições 
 

 
29/05 a 

12/06/2019 
9h às 20h 

Escola de Governo do Distrito 
Federal. Endereço: SGO Qd.01, 
lote 01, bloco A/B - Brasília/DF 

Divulgação do 
resultado preliminar da 

Fase 1 
 

 
Até 17/06/2019 

Até às 
23h59 

Endereços eletrônicos da ESG e 
da EGOV: http://esg.df.gov.br/ e 

http://egov.df.gov.br/. 

Período para 
interposição de recurso 

referente à Fase 1 

 
18 a 19/06/2019 9h às 20h 

Escola de Governo do Distrito 
Federal. Endereço:  SGO Qd.01, 
lote 01, bloco A/B - Brasília/DF 

Divulgação do 
julgamento dos 

recursos referentes à 
Fase 1 

Até 24/06/2019 Até às 
23h59 

Endereços eletrônicos da ESG e 
da EGOV: http://esg.df.gov.br/ e 

http://egov.df.gov.br/. 

Divulgação do 
resultado da Fase 2 e 
do resultado preliminar 
do processo seletivo 

28/06/2019 
 

Até às 
23h59 

Endereços eletrônicos da ESG e 
da EGOV: http://esg.df.gov.br/ e 

http://egov.df.gov.br/. 

Período para 
interposição de recurso 
do resultado preliminar 

01 a 02/07/2019 9h às 20h 
Escola de Governo do Distrito 

Federal. Endereço:  SGO Qd.01, 
lote 01, bloco A/B - Brasília/DF 

Divulgação do 
julgamento dos 

recursos referentes ao 
resultado preliminar 

08/07/2019 Até às 
23h59 

Endereços eletrônicos da ESG e 
da EGOV: http://esg.df.gov.br/ e 

http://egov.df.gov.br/. 

Divulgação do 
resultado final do 
processo seletivo 

 

08/07/2019 Até às 
23h59 

Endereços eletrônicos da ESG e 
da EGOV: http://esg.df.gov.br/ e 

http://egov.df.gov.br/. 

 
Período de matrículas 

 

 
11 a 16/07/2019 9h às 20h 

Escola de Governo do Distrito 
Federal. Endereço:  SGO Qd.01, 
lote 01, bloco A/B - Brasília/DF 

 


