SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO Nº 003/2009 – SUED/SEED
ASSUNTO: Seleção de candidatos ao Curso
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio para povos indígenas do Paraná.

A Superintendente da Educação, tendo em vista o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, art. 210, e 231; na Convenção OIT nº 169/89; no
Decreto nº 26/91; na Portaria Interministerial MJ e MEC nº 559/91; na Lei nº 9.394/96, art. 32, §3º
e Art. 16; na Resolução CNE/CEB nº 002/98; no Parecer do CNE/CEB nº 14/99; na Resolução
CNE/CEB nº 003/99; na Lei nº 10.172/01 e considerando:
-

a necessidade de profissionais capacitados para atuarem nas suas comunidades
e a possibilidade de alternativas para ingressar no mundo do trabalho;

-

a necessidade da melhoria de qualidade de vida nas comunidades indígenas e o
desenvolvimento de capacidade de análise crítica, de orientação e execução de
trabalho no Setor Agropecuário, expede a presente

INSTRUÇÃO
I.

O processo de Seleção de candidatos ao Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio, para povos indígenas do Paraná, deverá acontecer de 11 a 13 de maio de
2009.

II. Serão destinadas quarenta vagas aos indígenas que atendam os requisitos estabelecidos.

III. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
a) ter concluído o Ensino Fundamental;
b) comprovar escolaridade em nível Fundamental;
c) comprovar residência em Terra Indígena no Paraná;
d) entregar carta de apresentação da comunidade de origem (Anexo I);
e) assinar carta de compromisso de permanência na comunidade indígena e prestação
de serviços à comunidade (Anexo II);
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f)

participar de entrevista com a Comissão de Seleção para identificar o perfil do
candidato;

g) ter disponibilidade de frequentar as etapas intensivas no CEEP Newton Freire Maia,
em Pinhais;
h) comprometer-se com o cumprimento do regimento escolar e do regulamento interno
do estabelecimento por meio de declaração assinada no ato da inscrição.

IV. COMPETE AO CANDIDATO
a) Providenciar a documentação necessária para inscrição no Curso Técnico em
Agropecuária conforme item anterior, no período estipulado.
b) Encaminhar os documentos junto ao NRE do seu município.
c) Comparecer, para entrevista, na data e local estabelecidos pelo NRE a qual a sua
Terra Indígena está jurisdicionada.
d) Providenciar meios de transporte e alimentação em todas as etapas do processo
seletivo, visto que não há qualquer espécie de recurso para tal fim.
e) Inteirar-se do resultado do Processo de Seleção junto ao NRE.

V. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
a) Estabelecer os critérios de seleção, definidos em conjunto com os Caciques em
reunião realizada no início de dezembro de 2008, no CEEP Newton Freire Maia, no
município de Pinhais.
b) Definir data inicial e final para a realização das entrevistas pela Comissão Avaliadora.
c) Definir a Comissão realizadora da entrevista e da avaliação pedagógica, nos NRE.
d) Proceder a classificação final dos candidatos inscritos que participaram do processo
de entrevista e avaliação pedagógica.
e) Comunicar aos NRE o resultado final do Processo de Seleção.

VI. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO AVALIADORA
a) A Comissão será composta por:
-

Representante da Educação e Trabalho no NRE.

-

Representante da Coordenação da Educação Escolar Indígena no NRE.

-

Representante da Equipe Pedagógica do NRE.

b) A Comissão será presidida pelo Representante do DET no NRE.
c) Deverá proceder a entrevista e a avaliação pedagógica, segundo orientações do
DET/SEED com assessoria do DEDI/CEEI.
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d) Informar, aos candidatos, as datas e horários para inscrição no Curso Técnico em
Agropecuária.
e) Receber a documentação do candidato.
f)

Analisar a documentação.

g) Tornar público por meio de Edital a data e local das entrevistas.
h) Realizar as entrevistas e a avaliação pedagógica registrando em formulário próprio.
i)

O(A) presidente da comissão deverá enviar ao DET/SEED, registro escrito da
entrevista e avaliação pedagógica, cópia do R.G., CPF, comprovante de
escolaridade, carta de indicação da comunidade e carta de compromisso de cada
candidato ao curso, via malote, para finalização do Processo de Seleção e
composição da memória do curso.

j)

Divulgar a relação dos candidatos aprovados.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação e Trabalho – DET e
o Departamento da Diversidade – Coordenação da Educação Escolar Indígena – DEDI.

VII.CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
Todas as entrevistas serão realizadas às 13h30, conforme o cronograma a
seguir:
a) Local: definido pelo NRE.
b) Data: 11/05/2009 à 13/05/2009.
c) Data de envio da seleção para o DET/SEED: 20/05/2009.
d) Data de divulgação de resultado pelo DET/SEED: 25/05/09.

Curitiba ,16 de abril de 2009.

Alayde Maria Pinto Digiovanni
Superintendente da Educação
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ANEXO I
Ata de Reunião em Terra Indígena para indicação do candidato ao Curso
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
Aos _________________ dias do mês de __________________ de 2009, estiveram reunidos na
Terra

Indígena

______________________________,

____________________________________________,
_____________________________(PR),

os

Aldeia

Município

seguintes

caciques,

de

lideranças

e/ou

representantes__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________para
indicação

do(a)

a

candidato

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
representante(s) desta comunidade e residente(s) há _________ anos, para o Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, a ser iniciado em 2009 e com previsão de término para
2012.

Sem

mais

a

tratar,

eu

_________________________________________________________ encerro a presente ata.
Assinaturas
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ANEXO II
DECLARAÇÃO
Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

eu

_____________________________________________________________________
R.G. ___________________, tenho conhecimento de que o Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (a ser iniciado em 2009 e com previsão de
término para 2012) será realizado em regime de alternância, com pelo menos três
etapas intensivas por ano, sendo cada uma delas de aproximadamente trinta dias.
Se aprovado, comprometo-me a cumprir: as exigências de estudo e
desenvolver as atividades que me forem propostas com relação às disciplinas
ofertadas e o regimento interno do CEEP Newton Freira Maia. Assumo, também, o
compromisso de permanecer em minha comunidade a fim de exercer as funções
aprendidos durante o curso.

Por ser verdade, firmo a presente.
_________________________________________________________
(Local e data).

________________________________________________________

Assinatura do candidato
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CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – INDÍGENA – INTEGRADO
FICHA – ENTREVISTA – CANDIDATO
NRE...........................................................DATA............/...................2009.
1. Dados Pessoas
Nome:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
Idade:..................................Sexo: (

) Masculino

(

) Feminino

Estado civil: .............................................
Filhos: (

) sim

(

) não. Quantos?.............. Amamenta (

)sim (

) não

Estão
na
escola?
(
)sim
(
)não.
Qual
a
idade
dele(s):...................................................................................................................
...............................................................................................................................
Terra indígena ou aldeia onde nasceu:...................................Estado...................
Onde mora atualmente?........................................................................................
Tem algum problema de saúde? ( ) sim ( ) não.
Qual?.............................................................Faz tratamento? ( ) sim ( ) não.
Toma algum medicamento? ( ) sim ( ) não
Qual?.....................................................................................................................
Fumantes: ( )sim

( ) não. Ingere bebida alcoólica ( ) sim ( ) não

2. Dados Profissionais
Nível de escolaridade: ( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio
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Com relação à Língua Kaingang/Guarani
( ) fala

( ) entende (

) escreve ( ) lê

(

) quero aprender

Qual sua posição na organização social da comunidade?
( ) Cacique (

) Vice cacique (

) Liderança ( ) Parente do Cacique.

Outras....................................................................................................................
Pretende prosseguir nos estudos ( ) sim ( ) não
Para você, o que significa ser um Técnico em Agropecuária?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Qual a função do Técnico em Agropecuária na comunidade indígena?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Você desenvolve alguma (as) atividade (s) na comunidade? Qual (is)?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Quais livros você já leu?
...............................................................................................................................
Que atividade na área da agropecuária é desenvolvida na comunidade
indígena?Você já participou, participa ou participará dela?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Outras observações:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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