SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED

EDITAL N.º 151/2012 – GS/SEED

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no uso das
atribuições que lhe confere a Resolução n.º 334/2011 – GS/SEED, de 14/02/2011, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto n.º 5038, de 25/06/2012, resolve

TORNAR PÚBLICO

a retificação do contido nos itens 3, 10 e 22 e no subitem 22.2 do Edital n.º
135/2012, de 19 de setembro de 2012, referente ao 2.º Processo do Concurso de
Remoção, que passam a constar da seguinte forma:

3. O processo seguirá o seguinte Cronograma:
Inscrições: Das 13 horas do dia 23/10 até as 12 horas do dia 30/10/2012.
Resultado: 05/11/2012, a partir das 17 horas.
Recurso:

Das 09 horas do dia 06/11 até as 17 horas do dia 07/11/2012.

Resultado do Recurso: 13/11/2012, a partir das 17 horas.

10. O candidato que ainda não fez sua inscrição até a presente data,
deverá preencher um formulário, via Internet, para cada cargo que pretenda
remover, sendo considerado Comprovante de Inscrição válido, o impresso no
referido endereço eletrônico. O candidato que já realizou sua inscrição anteriormente
à data de 26/10/2012, deverá imprimir novamente o Comprovante de Inscrição, no
mesmo endereço eletrônico antes utilizado para este fim. Neste caso, tornam-se
inválidos os Comprovantes de Inscrição impressos anteriores a esta data.

22. Após a divulgação do resultado, o servidor poderá interpor recurso único,
por linha funcional inscrita no processo, devidamente fundamentado, exclusivamente
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via Internet, das 09 horas do dia 06/11 até as 17 horas de 07/11/2012, no
endereço eletrônico: www.educacao.pr.gov.br.
22.2 O resultado do recurso será divulgado a partir das 17 horas, do dia 13
de novembro de 2012, no referido Site.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no referido Edital.

Curitiba, 26 de outubro de 2012.

Jorge Eduardo Wekerlin
Resolução n.º 334/2011 – GS/SEED
Delegação de Competência ao Diretor-Geral
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