
CONVOCATÓRIA FASE 3 - SEGUNDA CHAMADA PARA MATRÍCULA NO 

CSTGP/ESG 

 

Uma vez publicado a 2ª chamada do resultado final da Fase 2 referente ao processo 

seletivo simplificado para ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

da ESG, CONVOCAMOS os candidatos classificados e aprovados em lista de segunda 

chamada conforme fixado no Edital nº 5 de 21 de maio de 2021 para realizar sua matrícula 

no CSTGP/ESG a partir desta segunda-feira (12/07). 

O período de matrícula de segunda chamada compreende os dias 12 e 13 de julho, e 

será realizado através do link http://esg.df.gov.br, a partir do preenchimento do 

Formulário Eletrônico de Matrícula e inserção eletrônica, em campo próprio, dos 

documentos especificados no Anexo A do Edital, quais sejam: 

1. Cópia em formato PDF do CPF e da Carteira de Identidade; 

2. Documento, em formato PDF, que comprove a quitação com as obrigações 

eleitorais (Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo TSE); 

3. Documento, em formato PDF, que comprove estar em dia com as obrigações 

militares (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos); 

4. Cópia em formato PDF do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

5. Cópia em formato PDF do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

Declaração de Conclusão do Ensino Médio; 

6. Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado, e digitalizado em 

formato PDF (Anexo E); 

7. O candidato que atua no período noturno deverá apresentar uma declaração de 

concordância quanto à participação no curso, assinada pela chefia imediata do 

órgão ou entidade da Administração do Distrito Federal em que exerce suas 

funções. 

O candidato deve atentar-se ao prazo para realização da matrícula, bem como quanto ao 

rol de documentos elencados no edital, e quanto a exigência de serem indexados 

eletronicamente em formato PDF em campo próprio. 

Link para acesso ao formulário matrícula: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS4nemUgygnGZ-jMNI7sz46-

sKd_1k0SlIjsYS8Wg5IJY9Mw/viewform  

Esta comissão parabeniza todos(as) os(as) candidatos(as) selecionados(as)! 
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