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EDITAL N.º 121/2009 – DG/SEED

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DA SEED PARA SUPRIR A
FUNÇÃO DE PROFESSOR NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL AO APRENDIZ DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
COMUNITÁRIA DIVA PEREIRA GOMES – GUARDA MIRIM, UNIDADE DA
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE – SECJ

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no uso das

atribuições legais, com base na Constituição Federal, no Decreto Lei nº 5598/05, na Lei nº

9394/96, e considerando a necessidade de suprir a função de Professor no Programa de

Atendimento Educacional ao Aprendiz no Centro de Integração Comunitária Diva

Pereira Gomes da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude - SECJ, TORNA

PÚBLICO, por meio do presente Edital, o regulamento do Processo de Seleção.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo suprir a função de

professor no Programa de Atendimento Educacional na unidade Centro de

Integração Comunitária Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim, no Município de

Curitiba, até 31 de dezembro de 2009.

1.2 O Processo de Seleção será supervisionado, coordenado e executado por uma

Comissão Especial, constituída por 02 (dois) servidores públicos da Secretaria de

Estado da Educação e 02 (dois) servidores públicos da Secretaria de Estado da

Criança e da Juventude.

1.3 A Seleção será feita em duas etapas; análise de Currículo e Entrevista, ambas de

caráter classificatório.

1.4 A Comissão Especial não poderá ser composta por servidores públicos em

exercício na unidade na qual está sendo ofertado o programa.

1.5 São atribuições do GRHS/SEED:

I. Tornar pública a abertura de inscrições e o resultado da seleção, por meio de

Edital, a ser fixado na SEED e no NRE, e disponibilizado no Portal da

Educação no endereço eletrônico www.diaadiaeducacao.pr.gov.br e via Lotus
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Notes, aos Grupos de Usuários da SEED e NRE's.

1.6 São atribuições da Comissão Especial:

I. responsabilizar-se pelo processo de Seleção, desde a inscrição até a conclusão

das duas etapas (análise de currículo e entrevista);

II. após a análise, encaminhar o resultado do Processo de Seleção  à chefia do

GRHS/SEED, via Lotus Notes, até o quinto dia útil subsequente à realização da

Seleção para fins de publicação.

2. DAS VAGAS

2.1 Somente serão chamados os professores classificados no Processo de Seleção da

SEED necessários para suprir a carga horária aberta, por ordem de classificação.

2.2 Os professores classificados que ficarem excedentes às vagas ofertadas,

permanecerão na lista de classificação para preenchimento de vagas futuras.

2.3 Em caso de Licença Médica ou Licença Maternidade, a substituição será feita pelo

professor já classificado no Processo de Seleção da SEED.

2.4 Serão selecionados os seguintes profissionais do Quadro Próprio do Magistério:

- 1(um) professor para a disciplina de Língua Portuguesa – 40(quarenta)

horas, no período matutino e vespertino; ou

- 2(dois) professores para a disciplina de Língua Portuguesa – 20(vinte)

horas, no período matutino e vespertino;

- 1(um) professor para a disciplina de Matemática – 40(quarenta) horas, no

período matutino e vespertino; ou

- 2(dois) professores para a disciplina de Matemática – 20(vinte) horas, no

período matutino e vespertino;

- 1(um) professor para a disciplina de Artes – 40(quarenta) horas, no período

matutino e vespertino; ou

- 2(dois) professores para a disciplina de Artes – 20(vinte) horas, no período

matutino e vespertino;

- 1(um) professor para a disciplina de Educação Física – 40(quarenta) horas,

no período matutino e vespertino; ou

- 2(dois) professores para a disciplina de Educação Física – 20(vinte) horas,

no período matutino e vespertino;
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- 1(um) professor para a disciplina de Língua Estrangeira - Espanhol –

40(quarenta) horas, no período matutino e vespertino; ou

- 2(dois) professores para a disciplina de Língua Estrangeira - Espanhol –

20(vinte) horas, no período matutino e vespertino;

- 1(um) professor Pedagogo – 40(quarenta) horas, no período matutino e

vespertino; ou

- 2(dois) professores Pedagogos – 20(vinte) horas, no período matutino e

vespertino;

2.5 A carga horária da demanda do programa destinado aos professores na Unidade

Centro de Integração Comunitária Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim, do

Município de Curitiba corresponde a:

Disciplina de concurso Carga Horária
Língua Portuguesa 40 horas
Matemática 40 horas
Artes 40 horas
Educação Física 40 horas
Língua Estrangeira – Espanhol 40 horas
Pedagogia 40 horas

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição poderá ser realizada pelo candidato ou mediante procurador, por

instrumento particular e, em ambos os casos, acompanhada dos documentos

obrigatórios.

3.2 As inscrições deverão ser realizadas no Setor de Recursos Humanos do NRE de

Curitiba, no período de 15 a 19 de maio, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h30.

3.3 Para inscrever-se neste Processo de Seleção de Professores da Rede Estadual de

Educação Básica, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos,

comprovados no ato da inscrição, mediante apresentação da documentação

relacionada no presente Edital:

I. ser estatutário;

II. ser concursado na área de conhecimento com habilitação nas disciplinas de

atendimento indicadas;

III. ser residente no município-sede da unidade da vaga ofertada;

IV. apresentar termo de concordância com o regime diferenciado de atendimento
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ao educando do Programa Aprendiz do Centro de integração Comunitária

Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim;

V. adequar-se à carga horária necessária ao trabalho no Centro de Integração

Comunitária Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim, tendo disponibilidade

mínima de 10 horas no período matutino, e 10 horas no período vespertino.

3.4 É vedada a inscrição condicional.

3.5 Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via Internet.

3.6 Ao inscrever-se, o candidato deverá apresentar:

I. Ficha de Requerimento de Inscrição, fornecida no NRE, na qual declare

preencher os requisitos exigidos neste Edital, conforme Anexo I;

II. Curriculum Vitae, atualizado e assinado, juntamente com os originais e

fotocópias dos títulos mencionados, conforme Anexo III;

III. Relatório de Situação Histórico/Funcional, atualizado (Ficha Funcional),

disponível no Grupo Auxiliar de Recursos Humanos dos NREs;

IV. original e fotocópia do Registro Geral (Carteira de Identidade);

V. original e fotocópia da CTPS e Declaração da rede municipal e/ou de

instituição privada;

VI. original e fotocópia do Comprovante de Rendimentos (contracheque);

VII. cópia da documentação relacionada no item 4.3 do presente Edital;

VIII. termo de compromisso em relação ao atendimento diferenciado,

conforme Anexo II.

3.7 As inscrições somente serão efetivadas mediante a comprovação por um dos

membros da Comissão Especial de que o candidato preencha todos os requisitos

acima mencionados.

4. DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS

4.1 A Comissão Especial é a responsável pela análise do currículo dos candidatos.

4.2 A análise dos currículos deverá obedecer rigorosamente os critérios estabelecidos

no Anexo III do presente Edital.

4.3 Os critérios para pontuação da análise de currículo pressupõem a apresentação dos

documentos abaixo relacionados:

I. comprovante de tempo de serviço em instituições públicas e privadas;
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II. comprovante de assiduidade durante o último ano trabalhado em

instituições municipais, estaduais e/ou privadas;

III. certificação de pós-graduação na área de Educação, reconhecido pelo

MEC, com carga horária mínima de 360 horas;

IV. certificados de cursos de capacitação e/ou formação na área de Educação,

com carga horária mínima de 24 horas, nos últimos 03 (três) anos;

4.4 Ao currículo serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 100 (cem).

5. DA ENTREVISTA

5.1 Esta etapa será realizada nos dias 20 e 21 de maio, no horário das 8:30h às 12:00h

e das 13h30 às 17h30, na sede do NRE, conforme horário agendado no Ato da

Inscrição.

5.2 A Comissão Especial é a responsável pela entrevista.

5.3 À entrevista serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 100 (cem), conforme Anexo IV

do presente Edital.

6. DOS RECURSOS

6.1 O candidato que se sentir prejudicado pela classificação poderá interpor Recurso
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resultado.

7. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
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Nota da Análise de Currículo x 60 + Nota da Entrevista x 40

100

7.2 Em caso de empate na classificação, os critérios para desempate são os seguintes:

- I. maior tempo de serviço na função de professor, na rede estadual da

educação básica;

- II. mais idoso.
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição implica na presunção de conhecimento e aceitação do Regulamento

contido neste Edital.

8.2 As informações contidas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do

candidato;

8.3 O candidato que não comparecer ao local, no dia e hora designados para a

entrevista terá sua inscrição cancelada pela Comissão Especial. Do cancelamento

da inscrição não cabe recurso.

8.4 O professor selecionado para atuar no Programa de Atendimento ao Aprendiz

no Centro de Integração Comunitária Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim, será

afastado do estabelecimento da rede estadual de ensino, mantendo sua lotação.

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela SEED.

Curitiba, 11 de maio de 2009.

Ricardo Fernandes Bezerra
Diretor-Geral

lhc
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ANEXO I DO EDITAL N.º 121/2009

Ficha de Inscrição para Seleção de Professores Efetivos da SEED para atuação no
Programa de Atendimento Educacional ao Aprendiz, no Centro de Integração
Comunitária Diva Pereira Gomes – Guarda Mirim, da Secretaria de Estado da
Criança e da Juventude.

1. Identificação
Nome do candidato...................................................................................................................
CPF........................................................RG...............................................UF.........................
Endereço...................................................................................................................................
Bairro.................................................Cidade.............................................Estado...................
CEP....................................................Telefones.......................................................................
Fax.....................................................E-mail............................................................................

2. Situação Funcional
Vínculo.....................................................................................................................................
Estabelecimento de atuação .....................................................................................................
Município.................................................................................................................................
Tempo de
Serviço........%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%

3. Formação
Graduação................................................................................................................................
Nome do Curso........................................................................................................................
Local.........................................................................................................................................
Ano de conclusão.....................................................................................................................
Pós-Graduação.......................................................................................................................
Nome do Curso........................................................................................................................
Local........................................................................................................................................
Ano de conclusão.....................................................................................................................
Outros cursos de Pós-Graduação.........................................................................................

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estou dos critérios
estabelecidos no Edital n.º121./2009 – DG/SEED e apresento a documentação exigida.
Local e data.....................................................................................................
Assinatura do candidato.................................................................................

.................................................................................................................................................

Recebi de________________________________________________________________
a presente inscrição para seleção de servidor público da SEED, referente ao Edital n.º
121/2009 – DG/SEED, para suprimento de vaga no CENTRO DE INTEGRAÇÃO
COMUNITÁRIA DIVA PEREIRA GOMES – GUARDA MIRIM.
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Nome e assinatura do funcionário do NRE.
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ANEXO II DO EDITAL N.º 121/2009 – DG/SEED

Termo de Compromisso

________________________________________________________________________,

(nome completo) RG n.º________________________________________, servidor(a)

público(a), tenho ciência de que a função pretendida exige o cumprimento de atendimento

diferenciado no Centro de Integração Comunitária Diva Pereira Gomes - Guarda Mirim,

incluindo a concordância em não requerer Licença Prêmio no período em que estiver

atendendo os educandos desta Instituição, e compremeto-me em cumprí-lo fielmente.

_________________________, _________de ________________________de 2009.

____________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO III DO EDITAL N.º 121/2009 – DG/SEED
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CRITÉRIOS VALOR
MÁXIMO

DOS
CRITÉRIOS

ITENS VALOR
MÁXIMO

DOS ÍTENS

VALOR DE CADA
ESPECIFICIDADE

Tempo de serviço na docência
ou na função de coordenador

em programas de proteção e/ou
sócio educativos, em

instituições públicas ou
privadas

10 créditos cada ano equivale a 2 créditos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL 40 créditos

Tempo de serviço na docência
ou na função de coordenador

em instituições públicas o
privadas, excetuando-se o

tempo trabalhado em
programas de proteção e/ou

sócio-educativos

30 créditos cada ano equivale a 6 créditos

nenhuma falta
20

créditos

até duas faltas
15

créditos

até cinco faltas
10

créditos

até sete faltas
05

créditos

ASSIDUIDADE 20 créditos

Avaliação de assiduidade,
abrangendo os últimos 02
(dois) anos, adotando-se o

critério ao lado

20 créditos

mais de sete faltas
nenhum
crédito

Curso de Pós-Graduação na
área da Educação, reconhecido
pelo MEC, com carga horária

mínima de 360 horas.

30 créditos será considerado apenas um
curso

FORMAÇÃO 40 créditos
Participação em cursos de

capacitação e/ou formação na
área da Educação, com carga
horária mínima de 24 horas,
nos últimos três anos. Cada
certificado será pontuado

individualmente.

10 créditos cada 24 horas de curso equivale
a 5 créditos
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ANEXO IV DO EDITAL N.º 121/2009 – DG/SEED

Critérios para pontuação no processo de seleção da Entrevista

CRITÉRIOS
VALOR

MÁXIMO
DOS ITENS

ITENS VALOR DOS ITENS

Demonstrar conhecimento das bases legais:
Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Decreto Lei Nº 5598/05 e do

Estatuto da Criança e do Adolescente. 20 créditos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL 40 créditos

Demonstrar interesse apontando alternativas de
trabalho com adolescentes situação de risco e

vulnerabilidade social em programas de
aprendizagem.

20 créditos

Compreender a situação (física e emocional) dos
adolescentes e familiares a serem atendidos no
programa da unidade de proteção social básica. 20 créditos

PROPOSTA DE
ABORDAGEM 40 créditos

Expor sua proposta de trabalho bem como os
meios para executá-la em consonância com a

proposta pedagógica para atendimento ao
programa.

20 créditos

Propor alternativas para o trabalho com
adolescentes no programa de aprendizagem. 5 créditos

Compreender o mundo do trabalho e os requisitos
atuais do exercício profissional. 5 créditos

Saber lidar com as tecnologias da informação e
comunicação, tanto no que se refere aos conteúdos,

quanto ao seu manejo. 5 créditos

PERFIL
PROFISSIONAL 20 créditos

Estar disposto a desenvolver procedimentos de
trabalho coletivo, contribuindo para a formação de

uma consciência crítica.
5 créditos


