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CAPÍTULO I
DAS FORMAS DE AFERIÇÃO DA FREQUÊNCIA

Art. 3º Fica estabelecido o controle de frequência dos servidores da SES/DF por meio de
Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF com identificação biométrica.
§ 1º Entende-se por identificação biométrica a leitura da imagem das impressões digitais dos
servidores da SES/DF, confrontando-as com banco de dados constituído para esse fim.
§ 2º As Unidades de Saúde da SES/DF que ainda não possuem o SISREF, utilizarão o
controle manual por meio de folha de registro de frequência ou outro tipo de controle
devidamente autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde.
§ 3º O SISREF utilizará sistemas e equipamentos padronizados em todas as unidades da
SES/DF, sendo vedada a utilização de quaisquer métodos não autorizados pela autoridade
competente.
§ 4º O registro de controle manual de frequência de que trata o § 2º deste artigo poderá ser
utilizado, também, quando o SISREF estiver indisponível, após liberação da Comissão
Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da
S E S / D F.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA

Art. 4º Para fins de registro de frequência diária e efetivo cumprimento da jornada de
trabalho estabelecida em Lei, os servidores da SES/DF deverão utilizar os equipamentos do
SISREF, que promoverão a leitura do cartão de acesso e biometria das digitais.
Parágrafo único. O cartão de acesso é de porte obrigatório nas dependências das Unidades
Orgânicas da SES/DF, sendo válido como identificação do servidor.
Art. 5º O cadastramento das imagens das digitais dos servidores da SES/DF deverá ser
coordenado pela Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DFe operacionalizado pelas Comissões Permanentes de Mo-
nitoramento do Ponto Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF, Gerências de Pessoas
ou unidades equivalentes.
§ 1º As imagens digitais e os dados dos servidores da SES/DF ficarão armazenados em
banco de dados próprio, sendo utilizadas, exclusivamente, para controle da frequência e do
acesso, sendo vedado o seu uso para outros fins.
§ 2º Deverão ser armazenadas, pelo menos, as imagens digitais de dois dedos distintos,
preferencialmente um da mão direita e outro da esquerda.
§ 3º Na eventualidade do servidor da SES/DF não possuir condições físicas de leitura da
impressão digital comprovada durante o seu cadastramento no SISREF, será disponibilizado
cartão de acesso para registro eletrônico de frequência sem cadastro biométrico com validade
de 6 (seis) meses, devendo o servidor comparecer até o prazo estipulado para nova ve-
rificação.
Art. 6º Os equipamentos do SISREF deverão ser instalados em locais de fácil acesso ou de
grande circulação, nas dependências das Unidades de Saúde da SES/DF, de forma a facilitar
o registro da frequência.
Parágrafo único. A correta preservação e guarda dos equipamentos do SISREF são de
responsabilidade dos Diretores Administrativos das Unidades Orgânicas ou cargo equi-
valente.
Art. 7º Os movimentos de registros de entrada e saída de servidores da SES/DF se darão nas
condições seguintes:
I - servidores escalados com intervalo de refeição/descanso:
A-início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
B-início do intervalo de refeição/descanso;
c) fim do intervalo de refeição/descanso;
d) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
II - servidores escalados sem intervalo de refeição/descanso:
A-início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
§ 1º Os movimentos de registros de entrada e saída, previstos nos incisos "I" e "II" deste
artigo deverão ser realizados em quaisquer dos equipamentos do SISREF instalados nas
dependências da Unidade de Saúde de lotação do servidor, sendo vedado o registro em outra
Unidade de Saúde.
§ 2º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos de re-
feição/descanso, observado o interesse do serviço, deverão ser estabelecidos previamente
entre chefias e servidores da SES/DF em escala de serviço, conforme a adequação às
conveniências e às peculiaridades de cada unidade, respeitada a carga horária correspondente
aos cargos e as regras previstas na Portaria nº 199/2014 - SES/DF.
§ 3º Os registros das entradas e saídas dos intervalos de refeição/descanso são obrigatórios
e deverão ser efetuados conforme previsto em escala de serviço.
§ 4º Excepcionalmente, o servidor poderá registrar os seus intervalos de refeição/descanso
até 1 (uma) hora antes ou até 1 (uma) hora após o horário previsto, desde que por ne-
cessidade de serviço e autorizado pela chefia imediata.
§ 5º Para fins de cumprimento do disposto no § 2º deste artigo, caberá à Comissão Per-
manente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da
SES/DF, às Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto Eletrônico das Unidades
Orgânicas da SES/DF e às Gerências de Pessoas ou unidades equivalentes da SES/DF, em
suas áreas de competências, monitorar os casos de incompatibilidade entre as informações de
jornada previamente cadastradas e os registros de movimento de entradas e saídas, ob-
servando o disposto no Anexo I da Portaria nº 199/2014 - SES/DF.
§ 6º A chefia imediata deverá comunicar formalmente a jornada regulamentar de trabalho e
suas alterações às unidades responsáveis para fins de cadastro no sistema de escalas da
SES/DF, conforme disposto na Portaria nº 199/2014 - SES/DF.

CAPÍTULO III
DO BANCO DE HORAS

Art. 8º O SISREF possibilitará a estruturação de banco de horas em que ficarão registrados
os créditos e os débitos de jornada diária de trabalho.
§ 1º Os atrasos ou antecipações iguais ou inferiores a 30 (trinta) minutos diários poderão ser
compensados pelo servidor no mesmo dia, desde que haja concordância da chefia ime-
diata.
§ 2º Os atrasos ou saídas antecipadas iguais ou inferiores a 120 (cento e vinte) minutos
diários poderão ser incluídos no banco de horas e compensados posteriormente pelo servidor,
mediante autorização da chefia imediata.
§ 3º Os atrasos ou saídas antecipadas superiores a 120 (cento e vinte) minutos diários não
poderão ser incluídos no banco de horas para posterior compensação.
§4º Ao final do mês, as horas negativas remanescentes que forem autorizadas pela chefia
imediata, terão a possibilidade de serem compensadas pelo servidor até o último dia do 4º
(quarto) mês subsequente ao do cômputo do débito, devendo a compensação ser previamente
estabelecida pela chefia imediata, observada a conveniência para o serviço.

§5º Não havendo compensação conforme §4º deste artigo, ocorrerá o desconto na folha de
pagamento do servidor do valor referente às horas não trabalhadas.
§6º Os horários registrados antes do início ou após o término da jornada diária de trabalho
do servidor, poderão ser incluídos no banco de horas, mediante autorização da chefia
imediata.
I - caso o servidor não registre todos os seus movimentos de entrada ou saída, não será
possível incluir os créditos no seu banco de horas.
II - o servidor poderá cumprir até 2 (duas) horas excedentes diárias, limitado o acúmulo a 20
(vinte) horas de crédito positivo mensal;
III - excepcionalmente o servidor poderá cumprir mais de 2 (duas) horas excedentes diárias,
se comprovada a necessidade de serviço, apresentada a comprovação de produtividade ou
relatório de atividades executadas, autorizado pelo dirigente máximo da Unidade de Saúde
que fará e validação no SISREF.
§ 7º Ao final do mês, as horas positivas remanescentes que forem autorizadas pela chefia
imediata serão usufruídas pelo servidor até o último dia do 4º (quarto) mês subsequente ao
do cômputo do crédito, devendo o período de usufruto ser previamente acordado com a
chefia imediata, observada a conveniência para o serviço até o final do terceiro mês e
compulsoriamente no quarto mês após a sua aquisição.
§ 8º As horas positivas autorizadas poderão ser usufruídas após o 4º (quarto) mês sub-
sequente ao do cômputo do crédito somente nos casos de licenças motivadas por força maior
ou caso fortuito, não previstos pelo servidor e superiores a 30 dias.
§ 9º À chefia imediata é facultada a autorização dos créditos de horas no banco de horas do
servidor que, após sua autorização, torna-se responsável pela concessão da folga do banco de
horas na mesma quantidade das horas autorizadas previamente.
§ 10. Em nenhuma hipótese serão consideradas como crédito no banco de horas ou horas
extras, as horas registradas antes do início ou após o término da jornada diária de trabalho
do servidor sem autorização da chefia imediata.
§ 11. Em caso de falta ao serviço, desde que devidamente justificado pelo servidor, é
facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, conceder a pos-
sibilidade de compensação de horário através do banco de horas nos termos do § 6º deste
artigo.
Art. 9º O registro inferior ao horário previamente estabelecido em escala, referente ao
intervalo de refeição/descanso, não será permitido nem computado como crédito de horas
adicionais no banco de horas.
Art. 10. O SISREF disponibilizará a consulta acerca dos registros diários de entradas, saídas,
créditos e débitos de horas de cada servidor da SES/DF, servindo também como ferramenta
gerencial às chefias para fins de confronto com as Escalas de Serviço da SES/D F.

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE DA FREQUÊNCIA EM ATIVIDADES EXTERNAS

Art. 11. Excetuam-se ao § 1º do artigo 7º desta Portaria os servidores que estiverem em
atividade externa autorizada pela chefia imediata.
§ 1º A frequência poderá ser registrada na Unidade de Saúde da execução dos serviços;
§ 2º A liberação deverá ser autorizada pela chefia imediata do servidor e previamente
definida em Ordem de Serviço;
§ 3º O registro eletrônico é obrigatório nas Unidade de Saúde que possuem o SISREF
instalado.
Art. 12. Os servidores cujas atividades forem executadas fora da sua Unidade de Saúde de
lotação em locais que não possuem o SISREF instalado, preencherão Boletim Diário In-
dividual comprovando a respectiva assiduidade e efetiva prestação do serviço.
§ 1º O Boletim Diário Individual deverá conter o objetivo da atividade, endereço do local em
que foi realizada a atividade, data, hora de início e término da atividade, a assinatura do
servidor e da chefia imediata.
§ 2º A aferição do desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata este Capítulo
será procedida pelas respectivas chefias imediatas.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 13. São obrigações do servidor:
I - registrar, por meio da leitura de suas digitais, os movimentos de entrada e saída, indicados
no artigo 7 º e incisos;
II - apresentar, à chefia imediata, documentos que justifiquem as eventuais ausências am-
paradas por disposições legais;
III - comparecer, quando convocado, à Comissão Permanente de Implantação, Monito-
ramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF para cadastramento ou re-
cadastramento de suas digitais;
IV - promover o acompanhamento dos registros de sua frequência, responsabilizando-se pelo
controle de sua jornada regulamentar e assinar, até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente,
o seu Espelho de Ponto Eletrônico junto à chefia imediata;
V - que cumprir horas extras no âmbito desta SES/DF, assinar o Espelho de Ponto Eletrônico
até o dia 8 (oito) do mês subsequente;
VI - comunicar imediatamente à Comissão Permanente de Monitoramento do Ponto Ele-
trônico da sua Unidade Orgânica, à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente quaisquer
problemas na leitura do cartão de acesso ou de sua biometria no SISREF;
VII - nos casos de extravio, furto ou roubo do cartão de acesso, registrar Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Políciae comparecer à Comissão Permanente de Implantação,
Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF em até 3 (três) dias
úteis para confecção de segunda via;
VIII - nos casos de dano ou defeito no cartão de acesso, comparecer à Comissão Permanente
de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF em até
3 (três) dias úteis para confecção de segunda via.
Art. 14. Compete à chefia imediata:
I - orientar os servidores para o fiel cumprimento do disposto nesta Portaria;
II - estabelecer a forma de compensação de créditos e débitos de horas, observado o disposto
no Capítulo III desta Portaria;
III - justificar e tratar as ocorrências geradas no ponto eletrônico dos servidores no âmbito da
sua competência até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente respeitando as regras desta
Portaria;
IV - validar e encaminhar, à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente, os Espelhos de
Ponto Eletrônico dos servidores, até o 8º (oitavo) dia útil do mês subsequente, para con-
ferência, registros e lançamentos no sistema.
Parágrafo único. Nas ausências, licenças ou afastamentos legais, o substituto legal ou o
superior hierárquico da chefia imediata serão responsáveis pelas competências deste artigo.
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Art. 15. Compete às Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto Eletrônico das
Unidades Orgânicas da SES/DF e às Gerências de Pessoas ou unidades equivalentes:
I - promover a gestão local do SISREF;
II - cobrar e controlar a entrega dos Espelhos de Ponto Eletrônico dos servidores garantindo
o recebimento no prazo estipulado nesta Portaria com as devidas assinaturas dos respon-
sáveis;
III - responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos Relatórios de Frequência Individuais
nos Núcleos de Pessoas ou unidades equivalentes, com vistas aos controles interno, externo
e disciplinar, quando assim solicitados;
IV - registrar no SISREF as ocorrências que lhe competem;
V - promover, por meio dos Núcleos de Pessoas ou unidades equivalentes, o acompa-
nhamento regular dos registros de frequência dos servidores, responsabilizando-se pelo con-
trole da jornada regulamentar;
VI - emitir relatórios gerenciais mensais de controle de faltas injustificadas, de utilização de
ocorrências indevidas e outros que se fizerem necessários para a boa gestão do sistema;
VII - registrar alterações ou ajustes efetuados referentes às suas atribuições, após análise das
regras vigentes e pedido formal da chefia imediata do servidor, nos campos destinados às
justificativas no SISREF;
VIII - informar à Corregedoria/SES e a SUGEP/SES, até o dia 30 (trinta) do mês sub-
sequente, as faltas injustificadas, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta)
dias no período de 12 (doze) meses, referentes aos servidores lotados em suas respectivas
Unidades Orgânicas;
IX - informar à Corregedoria/SES quaisquer infrações disciplinares relacionadas ao registro
de frequência dos servidores lotados em suas respectivas Unidades.
X - incluir, tempestivamente no SISREF, as informações da lotação do servidor da SES/DF
e seus afastamentos regulamentares, observado o contido na Portaria nº 199/2014 - SES/DF,
evitando-se o registro indevido de débito ou crédito de horas.
Art. 16. Compete à SUGEP/SES:
I - auxiliar a Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DF, as Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto
Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF e as Gerências de Pessoas ou unidades
equivalentes no fiel cumprimento das normas e manuais de assuntos desta Portaria;
II - promover a integração das Unidades da SES/DF para discussão de assuntos referentes a
esta Portaria;
III - propor correções, alterações ou atualizações desta Portaria, quando necessárias.
Art. 17. Compete à Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do
Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF:
I - coordenar a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF e o
sistema de escalas da SES/DF, em conjunto com as Comissões Permanentes de Moni-
toramento do Ponto Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF;
II - monitorar e avaliar o fiel cumprimento das regras previstas nas legislações específicas
relacionadas à escala, carga horária e ao registro da frequência dos servidores;
III - monitorar e avaliar o funcionamento do SISREF e do sistema padrão de escalas da
SES/DF;
IV - propor correções, alterações ou atualizações desta portaria, quando necessárias;
V - propor correções ou alterações no SISREF e no sistema padrão de escalas da S E S / D F,
quando necessárias;
VI - controlar e prezar pelo fiel cumprimento das escalas e o registro eletrônico de frequência
dos servidores;
VII - propor e ministrar a capacitação adequada aos operadores do SISREF.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Portaria serão
dirimidos pela Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DF, naquilo que couber.
Art. 19. São consideradas como faltas injustificadas e descontadas da remuneração do
servidor:
I - as faltas injustificadas ao serviço;
II - os registros eletrônicos efetuados em Unidades de Saúdes divergentes da lotação do
servidor, excetuando-se apenas os casos de serviços externos autorizados pela sua chefia
imediata;
III - a ausência total dos registros eletrônicos diários não justificados nos termos desta
Portaria;
IV - os esquecimentos do cartão de acesso por mais de 2 (duas) vezes por mês;
V - o não comparecimento à Unidade responsável para solicitar a segunda via do cartão de
identificação em até 3 (três) dias úteis após a perda, roubo, furto, defeito ou dano.
Art. 20. São considerados como atraso e descontados da remuneração do servidor:
I - os atrasos ou saídas antecipadas não autorizadas pela chefia imediata do servidor;
II - os atrasos ou saídas antecipadas superiores a 120 (cento e vinte) minutos diários;
III - os esquecimentos de um dos registros eletrônicos previstos no dia por mais de 2 (duas)
vezes por mês.
Art. 21. Será realizada auditoria sistemática e aleatória pelos órgãos de controle para ob-
servância das regras dispostas nesta Portaria.
Art. 22. A chefia imediata fica sujeita às sanções administrativas, civis e criminais pelas
justificativas ou utilizações de ocorrências indevidas nos Espelhos de Ponto Eletrônicos dos
servidores e pelo descumprimento dos incisos do artigo 14 desta Portaria.
Art. 23. O servidor que comprovadamente causar dano ao equipamento do SISREF, à sua
rede de alimentação ou, de alguma forma, concorrer para a ocorrência do fato, será res-
ponsabilizado administrativa, civil e criminalmente.
Art. 24. O descumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria sujeitará o servidor e
sua chefia imediata, na medida de suas responsabilidades, às sanções do regime disciplinar
estabelecido na Lei Complementar n° 840, de 11 de dezembro de 2011, cabendo à Cor-
regedoria/SES o conhecimento, instrução e julgamento dos procedimentos disciplinares por-
ventura instaurados.
Art. 25. Havendo necessidade de alterações nos prazos, a Comissão Permanente de Im-
plantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DFcomunicará
aos responsáveis locais, para divulgação aos servidores e às chefias imediatas.
Art. 26. São dispensados do controle de frequência os ocupantes dos Cargos de Natureza
Especial.
Art. 27. Ficam revogadas as Portarias nº 31, de 02/03/2012, republicada em 05/03/2013;
Portaria nº 166, de 04/09/2014 e Portaria nº 196, de 29/09/2014.
Art. 28. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA

PORTARIA Nº 49, DE 02 DE MARÇO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto no inciso V, Parágrafo Único, do
artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto na Portaria nº
48, de 10 de abril de 2015, RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a relação dos concluintes do Ensino Médio e do Nível Técnico da
Educação Profissional e respectivos números de registro dos títulos, conforme especifi-
cações.
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

Relação de concluintes, nome da instituição, ato de credenciamento: nome do curso, nº do
Livro de Registros, nome do concluinte, nº do registro do aluno e nº da folha e, ao final,
nomes do Diretor e Secretário Escolar da instituição educacional.

ESCOLA NACIONAL DE ACUPUNTURA, Recredenciado pela Portaria n° 299 de
20/12/2013-SEDF: TÉCNICO EM ACUPUNTURA, Livro 03, Alexandre Alcides da Costa,
311, 04; Diretora Evilásia Martins Vasconcelos Reg. nº 406/2007-MEC; Secretária Escolar
Rejane Tiago Balduino da Silva Reg. nº 473-Instituto Monte Horebe.

CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE, Credenciado pela Portaria nº 03 de
12/01/2004-SEDF; ENSINO MÉDIO, Livro 14; Bruna Martins Matos, 4834, 195; Diretora
Ana Lúcia Marques de Paula Moura DODF nº 01 de 02/01/2014; Secretária Escolar Fran-
cislaines Carvalho de Souza Reg. nº 554-DIE/SEDF.

ESCOLA CETEB DE JOVENS E ADULTOS, Credenciada pela Portaria nº 101 de
12/05/2014-SEDF: ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, Livro 65,
Júlia da Cruz Bastos, 32250, 147; Tannise Ferreira Moura Rabelo, 32251, 147; Juan Castillo,
32252, 148; Amanda Sedlmayer Jorge de Oliveira, 32253, 148; Giulia Abbott Cabral de
Oliveira, 32254, 148; João Victor Graal Jansen Sather, 32255, 149; José Eduardo Rangel de
Alckmin Filho, 32256, 149; Renata Amábile Starling, 32257, 149; Beatriz Soares Farias
Vieira, 32258, 150; Stefanie Lins Fiamoncini, 32259, 150; Bárbara Alphonsus Crelier, 32260,
150; Ana Clara Alencar Prado de Albuquerque, 32261, 151; Beatriz Gonçalves da Silva,
32262, 151; Thiago Clemente Rodrigues, 32263, 151; Matheus Heitor Silva Souza, 32264,
152; Rafael Larrat Salgueiro Baño Ábrego, 32265, 152; Aline Albuquerque Bitencourt,
32266, 152; Ian Bertozzo Drummond, 32267, 153; Maria Gabriela Reis Cunha, 32268, 153;
Leticia Serra Ribeiro, 32269, 153; Pedro Henrique Vulcanis Macedo de Paiva, 32270, 154;
Filippe Elias Grintzos, 32271, 154; Emilly Dias Gomes Nonato Veras, 32272, 154; Diretora
Substituta Ana Paula Porfírio de Souza Reg. nº 4786/2013-Uniderp; Secretário Escolar
Flávio Barros de Oliveira Melo Reg. nº 31666/2015-Escola CETEB de Jovens e Adultos,
publicada por força de 23 Mandados de Segurança, 23 processos.

INTED-INSTITUTO NT DE EDUCAÇÃO, Credenciado pela Portaria n° 218 de
16/08/2013-SEDF: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, Livro 02, Elen Monique do Nas-
cimento Claudino, 195, 40; TÉCNICO EM INFORMÁTICA, Diego da Rocha de Alencar,
196, 41; TÉCNICO EM SECRETARIADO, Anderson Torres Oliveira, 197, 41; Lucilia do
Carmo Moraes da Cruz, 198, 41; Lorena Gonçalves Gomes Mazza, 199, 41; Danúbia
Gonçalves da Rocha, 200, 42; Jaynne Lima Gonçalves Pereira, 201, 42; Kezia Raiane Rocha,
202, 42; Ana Paula Nunes da Silva, 203, 42; Maria Adriana Ferreira de Sales, 204, 43;
Francisco Ferreira Lima Filho, 205, 43; Maria dos Milagres Pontes Mendonça, 206, 43;
Jennifer Grazielly Matos Santos, 207, 43; Ana Cristina Gomes da Silva, 208, 44; Pedro
Henrique da Costa, 209, 44; Mônica dos Santos Souza, 210, 44; Kelly Rany Freire da Silva,
211, 44; Higor Noronha de Sousa, 212, 45; Gleycon Oliveira de Souza, 213, 45; Polliana
Souza Lopes, 214, 45; Patricia Petri de Souza, 215, 45; Diretora Márcia Cristina Mendes
Simões de Sousa Reg. n° 50768-CEPAC; Secretária Escolar Ana Rosa Gomes da Vitória
Reg. n° 234-Inst. Monte Horebe.

COLÉGIO ISAAC NEWTON, Recredenciado pela Portaria nº 128 de 10/05/2013-SEDF:
ENSINO MÉDIO, Livro 01, Ágatha de Oliveira Cristiano, 278, 93; Alice Oliveira, 279, 93;
Ana Clara Medeiros dos Santos, 280, 94; Ana Flávia Ferreira Brandão, 281, 94; Ana
Gabriela Camargo Tavares, 282, 94; Ana Karoline Dalla Rosa Braga, 283, 95; André Lucas
Ramalho Mendes, 284, 95; Ayume Roberta dos Santos Neves, 285, 95; Beatriz Benigno de
Carvalho, 286, 96; Beatriz Simões Brito, 287, 96; Breno Ferreira, 288, 96; Fernanda Paula
Abreu de Castro, 289, 97; Gabriel Damasceno Dantas Estefano, 290, 97; Isabella Feitosa
Policema, 291, 97; Jordanna Dantas Diniz, 292, 98; Juliana Ferreira Santos Rabêlo, 293, 98;
Jullya Beatriz Resende Siqueira Kuc, 294, 98; Kályta Beserra da Silva, 295, 99; Larissa
Pereira Gonçalves, 296, 99; Letícia da Silva Ribeiro, 297, 99; Letícia Ferreira de Lima
Bomfim, 298, 100; Lorena de Sousa Campos de Oliveira, 299, 100; Lorrany Nóbrega Léda,
300, 100; Lucas Dean Malizia Borges, 301, 101; Pedro Amancio Rocha de Brito Figueiredo
Lucena, 302, 101; Poliana Lourenço Braga, 303, 101; Samay Gomes Rocha Lima Santos,
304, 102; Yan Petrus Barbosa de Oliveira, 305, 102; Diretor João Antonio Ramos Filho Reg.
nº 4.375-MEC; Secretária Escolar Elaine do Nascimento Rodrigues Reg. nº 264-Instituto
Monte Horebe.

CENTRO EDUCACIONAL AGROURBANO IPÊ DO RIACHO FUNDO, Credenciado pela
Portaria nº 100 de 10/04/2013-SEDF: ENSINO MÉDIO. Livro 01, Allan Hiago Souza
Ferreira, 568, 190; Anderson da Silva Cavalcante, 569, 190; Beatriz Ribeiro Rodrigues, 570,
190; Breno Bispo da Silva, 571, 191; Bruna Alencar Mota, 572, 191; Bruno Henrique
Rodrigues Gonçalves, 573, 191; Caio Cesar Abrantes Mariano de Oliveira, 574, 192; Caio
Lustosa de Almeida, 575, 192; Fernanda Laura Nunes Moreira, 576, 192; Fernanda Pereira
Matos, 577, 193; Filipe Cardoso Soares, 578, 193; Gabriela Nunes da Silva, 579, 193;
Gustavo Calixto Lima, 580, 194; Helen Cristina Lapa de Oliveira, 581, 194; Junio Macedo
de Souza, 582, 194; Karine Amorim de Oliveira, 583, 195; Kelly Rayane de Souza Santos,
584, 195; Luana Vargas de Almeida, 585, 195; Maria Jardina Lima Silva, 586, 196; Maria
Luciane da Silva, 587, 196; Mariana Martins Pascoa, 588, 196; Myllena Cristina Araujo de
Moura, 589, 197; Natalia Alves Araujo, 590, 197; Pedro Henrique da Costa, 591, 197;
Rayssa Cavalcante dos Santos, 592, 198; Regina dos Santos Ribeiro, 593, 198; Renata de
Souza Santos, 594, 198; Renata Neres Vieira, 595, 199; Samara Kelly Ferreira Lima, 596,
199; Thais Ribeiro da Silva, 597, 199; Diretora Sheila Pereira da Silva Mello Reg. nº DODF
nº 01 de 02/01/2014; Secretária Escolar Maria Rita Costa Ramalho dos Santos Reg.
3219/2014-Escola dos Profissionais de Educação do Distrito Federal-EAPE.
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