
 

 

                         SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 

 

 

  
 

EDITAL N.º 2/2020 – DG/SEED 

 

Retificação do Edital n.º 01/2020 – DG/SEED 
 
O Diretor-Geral da Secretaria da Educação e do Esporte, no uso das atribuições legais,  

 
RESOLVE:  

 
Retificar o Edital n.º 01/2020/DG/SEED, que estabelece instruções especiais destinadas à 

realização de Processo Seleção Interna para Professor Formador do Quadro Próprio do 

Magistério - QPM e professores que atuem em Regime Especial – CRES, com o objetivo 

de atender ao Grupo de Estudos Formadores em Ação, conforme segue: 

 
1. O subitem 6.2 passa a constar com a seguinte redação: 

6.2 O candidato deverá apresentar um vídeo de no mínimo de 02 (dois) e máximo 03 (três) 

minutos abordando uma situação problema, contemplando o plano de aula, o estudo 

colaborativo partindo do uso de metodologias ativas e ferramentas virtuais aliadas à prática 

docente em sua explanação. 

 

2. Os incisos V e VII do subitem 7.1.1 passam a constar com a seguinte redação: 

V. analisar os recursos contemplados no subitem 8.2; 

VII. enviar à Comissão Especial a “Declaração de Desistência de Vaga” dos Professores 

Formadores que desistirem de sua vaga/função (Anexo II); 

 

3. Fica suprimido o inciso III do subitem 7.2.1. 

 

4. O subitem 8.4 passa a constar com a seguinte redação: 

8.4 Os recursos previstos no subitem 8.2 serão analisados pela Comissão dos Núcleos 

Regionais de Educação, formalmente designada de acordo com este Edital, em até (03) 

três dias úteis após o término do prazo para interposição dos recursos contra as 

respectivas listas. 

 

5. O subitem 13.6 passa a constar com a seguinte redação: 

13.6 Fica vedado o pagamento de bolsa-auxílio para a equipe do Departamento de 

Programas da Educação Básica, do Departamento de Desenvolvimento Curricular, do 

Grupo Auxiliar Recursos Humanos, do Grupo de Recursos Humanos Setorial das equipes 

dos Núcleos Regionais da Educação registradas no sistema Sicape e demais profissionais 

que participem diretamente da organização e execução deste Processo de Seleção Interna 

de Professores Formadores, conforme Resolução específica da SEED. 
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6.  O item 16 - Do cronograma, passa a constar conforme segue: 

16. Do cronograma 

Este Processo de Seleção Interna obedecerá ao seguinte cronograma. 
 

Cronograma Período  

Período de inscrições 05/06/2020 a 12/06/2020  

Locais de inscrições 
Formulário a ser disponibilizado no site do 

NRE. 

Disponibilização das orientações sobre 
a realização da prova e do vídeo.  

05/06/2020 
Link a ser disponibilizado no site do NRE. 

Realização da prova e envio do vídeo 
19/06/2020 

Link a ser disponibilizado no site do NRE. 

Resultado da prova escrita e do vídeo 30/06/2020 

Período de recurso 
01/07 a 02/07 

Link a ser disponibilizado no site do NRE 

Divulgação dos resultados após 
análise dos recursos  

08/07/2020 
Site do NRE na seção “Avisos” 

Resultado final do credenciamento por 
disciplina 

09/07/2020 
Site do NRE na seção “Avisos” 

Entrega do termo de responsabilidade 
e envio dos documentos pessoais 

13/07/2020 

Início das atividades  21/07/2020 

 

7. Os demais didpositivos do Edital n.º 01/2020 – DG/SEED permanecem inalterados. 

 
 

Curitiba, 8 de junho de 2020. 
 

 
Gláucio Dias 

Diretor-Geral 
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