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DIRETORIA PRESIDENCIA  

Circular n.º 14/2022 - SEEC/SEGEA

Brasília-DF, 26 de outubro de 2022

Assunto: Cursos da EGOV com inscrições abertas em novembro de 2022.

Prezados, 

Com os nossos cumprimentos, reportamo-nos à Circular n.º 14/2022 - SEEC/SEGEA da 
Escola de Governo do Distrito Federal que tem a missão em formular, promover e coor-
denar a Política de Formação, Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores Públicos 
do Governo do Distrito Federal, com mecanismos que ampliem a capacidade de exe-
cução de serviços e de gestão para resultados.

Nesse sentido, atendendo a solicitação de divulgação dos cursos/atividades presen-
ciais no âmbito da Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, com inscrições aber-
tas no mês de novembro de 2022:

Por fim, comunicamos que as inscrições podem ser realizadas pelo link 
https://sistemas.df.gov.br/EGOV/Cursos.aspx
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Defensoria Pública-Geral

Circular n.º 77/2022 - DPDF/DPG

Brasília-DF, 21 de outubro de 2022

Prezados(as) Secretários(as) de Estado, Presidentes, Diretores(as), Chefes e Dirigentes 
dos Órgãos e Entes da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, informo que a publicação da chamada de ar-
tigos (“call for papers”) do volume 4 (2022), número 3 (2022) da Revista da Defensoria 
Pública do Distrito Federal (RDPDF) (98178440), periódico científico gestado no âmbito 
desta DPDF com previsão de publicação em dezembro de 2022, versará sobre “Classe, 
raça e gênero: (re)pensando o sistema de justiça a partir das desigualdades e dificul-
dades de grupos socialmente vulnerabilizados”. O prazo para submissão será até o dia 
15 de dezembro de 2022.

O Conselho Editorial da RDPDF é composto por defensoras e defensores públicos do 
DF, com titulação acadêmica mínima de mestrado, possuindo também o Conselho 
Consultivo composto por renomados estudiosos, todos doutores(as) e com reconhe-
cimento nacional e internacional em sua área de estudo. O periódico está listado em 
relevantes indexadores, nacionais e internacionais, possibilitando maior visibilidade de 
suas edições. Todos os artigos são submetidos à criteriosa e imparcial análise, pelo sis-
tema double blind peer review, garantindo anonimato na avaliação e que prima pela 
seleção das melhores contribuições para compor a edição. Ainda, além de não exigir 
pagamento ou cobrança de qualquer valor para submissão, publicação ou acesso 
aos periódicos, que são de acesso aberto, não há o pagamento de nenhum valor para 
os componentes do Conselho Editorial, Consultivo, dos pareceristas ad hoc, bem como 
para o seu Editor-Chefe e demais participantes desta DPDF.

Além disso, é possível que artigos de outros temas sejam submetidos à Revista da 
DPDF, eis que se trata de periódico funcional em fluxo contínuo, ou seja, recebem ar-
tigos e resenhas de forma continuada, independente de chamadas de artigos para 
dossiês temáticos.

Solicita-se, assim, a plena divulgação, possibilitando que estudiosos submetam seus 
trabalhos para análise da RDPDF, pelo sistema double blind peer review (avaliação c. 
dupla). Todas as demais informações podem ser obtidas mediante acesso ao sítio da 
RDPDF (http://revista.defensoria.df.gov.br) ou por mensagem ao e-mail revista@defen-
soria.df.gov.br.

CELESTINO CHUPEL

Defensor Público-Geral
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GERÊNCIA DE QUALIDADE
Documentos publicados MVGE 

A Gerência da Qualidade informa que foram publicados entre os dias 25/10/2022 à 
01/11/2022 os seguintes documentos: 
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Para localizar os documentos no Sistema MV Gestão Estratégica (MVGE): 

• Clique no ícone SoulMV na área de trabalho do seu computador; 

• Clique em MVGE – Documentos; 

• Escolha a Instituição que você deseja pesquisar, depois escolha um dos campos 
para pesquisar: “Código ou nome” ou “palavra-chave”. 

Dúvidas relacionadas à consulta de documentos, entrar em contato com o setor de 
Qualidade da sua Unidade.

GERÊNCIA DE QUALIDADE


