
 

 
 

 

   SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 

 

 

EDITAL N.º 40/2019 – GS/SEED 
 

 
O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, no uso 

das atribuições legais e considerando o contido no protocolado n.º 15.761.108-9, 

 

RESOLVE 

 

tornar pública a retificação do Edital n.º 33/2019 – GS/SEED, que estabelece 

orientações, critérios e procedimentos destinados à realização do processo de seleção e 

classificação de candidatos para suprir a função de Assistente de Alfabetização 

Voluntário para atuar nas turmas de 1.º e 2.º anos do Ensino Fundamental, conforme 

segue: 

 

1. O item 3.1 – Das inscrições passa a constar com o seguinte teor: 

3.1 As inscrições serão realizadas das 08h30min às 12h e das 13h30min às 

17h30min da data de publicação deste Edital até 26 de julho de 2019, na sede dos 

Núcleos Regionais de Educação – NRE (Anexo X) ou em locais/escolas 

credenciadas pelo NRE. 

 

2. O Item 3.4 – Cronograma de Seleção e seus subitens passam a constar com a 

seguinte redação: 

3.4.1 Período de inscrição: a partir da data de publicação deste Edital até 26 de 

julho de 2019. 

3.4.2 Análise da documentação e classificação dos candidatos inscritos: 29 de julho 

de 2019. 

3.4.3 Afixação do Edital com o resultado da pré-seleção: 29 de julho 2019. 

3.4.4 Recebimento de recursos interpostos contra o resultado da pré-seleção: 30 e 31 

de julho de 2019. 

3.4.5 Julgamento dos recursos eventualmente interpostos: 1.º a 02 de agosto de 

2019. 

3.4.6 Afixação do resultado final em local público, publicação na página do NRE: 05 

de agosto de 2019. 
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3. No Anexo I – Das Vagas para Assistente de Alfabetização por Escola, fica 

alterado para 2 (dois) o número de vagas para a Escola Estadual Indígena Cel. Nestor 

da Silva, do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul.  

 

4. O Anexo II – Do Cronograma da Seleção passa a constar com o seguinte teor: 
 

Fase Período Responsável 

Inscrições 
Da publicação do Edital 

até 26 de julho de 2019. 
Comissão NRE 

Análise dos documentos e 

classificação/seleção dos candidatos 

inscritos 

29 de julho de 2019 Comissão NRE 

Afixação do resultado da pré-seleção 29 de julho de 2019 Comissão NRE 

Recebimento de recursos interpostos 30 e 31 de julho de 2019 Comissão NRE 

Julgamento dos recursos interpostos 
1.º a 02 de agosto de 

2019. 
Comissão NRE 

Afixação do resultado final em local 

público e na página do NRE 
05 de agosto de 2019 Comissão NRE 

 

5. No anexo VIII fica excluída a última linha da tabela de Critérios de Classificação 

dos Candidatos a Assistente de Alfabetização Voluntário.  

 

6. Os demais itens do Edital n.º 33/2019 – GS/SEED permanecem inalterados. 

 

Curitiba, 17 de julho de 2019. 

 

 

 
Renan Veronesi Compagnoli 

Diretor-Geral Interino 
Delegação de Competência/Res. n.º 2.064/2019 – GS/SEED 


