
 
 
 

 
 
 
 

 

EDITAL Nº 02 – CMDP II/DE – 2021 
REITIFICAÇÃO CALENDÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV)  

DO PROCESSO SELETIVO – 2021/2022 
 

O Ten-Cel. QOBM/COMB. COMANDANTE DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO 
ENSINO ASSISTENCIAL – COSEA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 4º, inciso VI, e Arts. 
11 e 12 do Decreto Distrital 31.817, de 21 jun. 2010, combinado com o Art. 17 do Decreto Distrital 21.298, de 
29 jun. 2000, RESOLVE: 

 

1 Incluir o item 1.7 com a seguinte redação: 

1.7 O processo para concessão de bolsa social será regido por edital específico a ser publicado 
posteriormente, os candidatos que se enquadram no perfil socioeconômico devem acompanhar no site 
do CMDP II (https://cmdpii.com.br) a publicação do regramento. 

 

2 Retificar o item 3.1 do Edital 01, de 05 de julho de 2021. 

Onde se lê: 

3.1. CRONOGRAMA – INSCRIÇÕES 
 
 

HORÁRIO FASE DATA 

- 
INSCRIÇÃO dos candidatos da Educação Infantil (Infantil IV), disponível no site do 
colégio (www.cmdpii.com.br). 

 
02 agosto a 15 setembro 

2021 
A partir das 

14h 
Publicação no site do colégio (www.cmdpii.com.br) da lista provisória de candidatos 
aptos a participar do processo seletivo. 

 
20 setembro 2021 

 A partir das 
10h 

Pedido de revisão da lista provisória de candidatos aptos a participar do processo 
seletivo, no site do colégio (www.cmdpii.com.br). 

21 e 22 outubro 2021 

A partir das 
14h 

Publicação no site do colégio (www.cmdpii.com.br) da lista final de candidatos aptos 
a participar do processo seletivo após análise dos pedidos de revisão. 

 
27 outubro 2021 

Leia-se: 

HORÁRIO FASE DATA 

- 
INSCRIÇÃO dos candidatos da Educação Infantil (Infantil IV), disponível no site do 
colégio (www.cmdpii.com.br). 

 
02 agosto a 15 setembro 

2021 
A partir das 

14h 
Publicação no site do colégio (www.cmdpii.com.br) da lista provisória de candidatos 
aptos a participar do processo seletivo. 

 
20 setembro 2021 

 A partir das 
10h 

Pedido de revisão da lista provisória de candidatos aptos a participar do processo 
seletivo, no site do colégio (www.cmdpii.com.br). 

21 e 22 setembro 2021 

A partir das 
14h 

Publicação no site do colégio (www.cmdpii.com.br) da lista final de candidatos aptos 
a participar do processo seletivo após análise dos pedidos de revisão. 

 
27 setembro 2021 
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