
  
 

       
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 

EDITAL N.º 55/2020  GS/SEED 

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

considerando o contido no protocolado n.º 17.012.534-7,  

 
RESOLVE: 

 
Retificar o Edital n.º 47/2020  GS/SEED, de 29 de outubro de 2020, que estabelece 

instruções destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado  PSS, conforme segue: 

1. O item 2 passa a constar com a seguinte redação: 

2. DO CRONOGRAMA 

Atividades Datas/Períodos* 
Impugnação do Edital de abertura 30/10 a 6/11/2020 

Solicitação de isenção de taxa  
3 a 6/11/2020 

das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Consulta individual à situação provisória de isenção de taxa 13/11/2020 

Interposição de recurso contra a situação provisória de 
isenção de taxa 

14 e 15/11/2020 
das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF) 
Consulta individual à situação final de isenção de taxa 20/11/2020 

Solicitação de inscrição com upload da documentação 
referente à prova de títulos 

9 a 23/11/2020 
das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF) 

Verificação do acatamento da foto e realização de novo 
envio se for o caso 

24 e 25/11/2020 
das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF) 
Data final de pagamento da taxa de inscrição 24/11/2020 
Divulgação da relação provisória de inscritos 27/11/2020 
Consulta individual à situação provisória de atendimento 
especial 

27/11/2020 

Interposição de recurso contra a relação provisória de 
inscritos e contra a situação provisória de atendimento 
especial 

28 e 29/11/2020 
das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF) 
Alteração da condição de concorrência às vagas 
reservadas a negros 

28 e 29/11/2020 

Divulgação da relação final de inscritos 04/12/2020 
Consulta individual à situação final de atendimento especial 04/12/2020 
Publicação do edital de consulta dos locais das provas 
objetivas 

04/12/2020 

Aplicação das provas objetivas  13/12/2020  
Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares  14/12/2020  
Interposição de recurso contra o gabarito  15 e 16/12/2020  

das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Classificação Provisória (prova objetiva + prova de títulos) 28/12/2020  
Interposição de recurso contra o resultado provisório  29 e 30/12/2020  

das 10h do primeiro dia às 18h do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF) 

Classificação final (prova objetiva + prova de títulos)  08/01/2021  
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Atividades Datas/Períodos* 

Homologação da Autodeclaração de Pessoa Negra 

Após a divulgação da classificação final, a 
convocação será publicada no endereço 

eletrônico do NRE, em 
www.nre.seed.pr.gov.br 

Convocação para a comprovação de títulos 
De acordo com a necessidade do NRE, via 

edital, no endereço eletrônico 
www.nre.seed.pr.gov.br 

Contratação 
De acordo com a necessidade, no decorrer 

do ano de 2021. 

 

2. O subitem 6.4.13.2.3 passa a constar com a seguinte redação: 

6.4.13.2.3  3.ª POSSIBILIDADE (prestação de serviço à Justiça Eleitoral, conforme a Lei 
Estadual n.º 19.196/2017: 

a) documento expedido pela Justiça Eleitoral, em papel timbrado, devidamente assinado pelo 
representante legal do órgão expedidor, datado e atualizado, contendo o nome completo do 
candidato, a função desempenhada, o turno e a data da eleição.  

3. No Anexo I, foi acrescido aos Requisitos de Escolaridade para o Grupo 5:  

PROFESSOR PARA ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR: DANÇA  
 

DANÇA 
- Licenciatura em Dança; 
- Bacharelado em Dança; 
- Acadêmico de Curso de Licenciatura ou Bacharelado em Arte com Declaração de Matrícula e 
Histórico escolar com no mínimo de 25% (cinquenta por cento) do curso concluído. 
 
4. No Anexo V, os objetos de avaliação referentes aos conhecimentos específicos para os Eixos 
Tecnológicos da Educação Profissional: Gestão e Negócios, Turismo, Hospitalidade e Lazer e 
Programação (Educação Básica - Ampliação de Jornada) passam a constar conforme segue: 

Gestão e Negócios: 

 Comportamento organizacional;  
 Economia e transações financeiras;  
 Empreendedorismo;  
 Estratégias de marketing;  
 Logística e finanças;  
 Noções de direito civil, constitucional e legislação trabalhista; 
 Prospecção mercadológica;  
 Indústria 4.0;  
 Tecnologias organizacionais. 

 
Turismo, Hospitalidade e Lazer: 
 Fundamentos do turismo;  
 Hospitalidade e lazer;  
 Gestão dos produtos e serviços;  
 Higiene e segurança alimentar;  
 Historicidade e cultura, RDC n.º 43/2015  ANVISA;  
 Prospecção mercadológica e marketing; Relações humanas no turismo; 
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 Língua inglesa: compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes 
para o entendimento dos sentidos dos textos; 

 Língua espanhola: compreensão de textos escritos em língua espanhola e itens gramaticais 
relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos. 

 

Programação (Educação Básica  Ampliação de Jornada) 

 Pensamento computacional; 
 Lógica booleana; 
 Algoritmo e estrutura de dados; 
 Fundamentos de programação; 
 Linguagens de Programação:  

 CoffeScript  
 Javascript  
 Python  
 Java  

 .NET C# 

 
 
 

Curitiba, de 6 de novembro de 2020. 

 

Assinado eletronicamente 
Gláucio Dias 

Res. n.º 286/2020  GS/SEED 
Delegação de Competência ao Diretor-Geral 

 

 

 

 

 


