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Assunto: Seleção de candidatos ao Curso
de Formação de Docentes da Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental na Modalidade Normal
Bilíngüe Kaingang/Guarani - Integrado (4
anos) e Normal Kaingang - Aproveitamento
de Estudos (2 anos).

A Superintendente da Educação, no uso de suas atribuições e considerando:
. a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art.21O,230 e
231;
. a Convenção OIT NQ169/89;
. o Decreto NQ26/91;
· a Portaria Interministerial MJ e MEC NQ559/91;
. a Lei NQ9.394/96, Art. 32, §3Q;e
· a necessidade de formação inicial dos profissionais responsáveis pela
educação escolar indígena, em Nível Médio, para atuar junto às
populações étnicas e culturalmente diferenciadas, com garantia
preferencial de acesso do professor índio, emite a presente
INSTRUÇÃO
1. O processo de seleção de candidatos ao curso de Formação de Docentes da
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Modalidade Normal
Bilíngüe Kaingang/Guarani - Integrado (4 anos), e Normal Kaingang Aproveitamento de Estudos (2 anos), deverá acontecer no período de 12 de
novembro a 23 de novembro de 2007.
2. As vagas serão distribuídas e destinadas da forma a seguir:
I.
30 (trinta), aos professores Kaingang - Normal Bilíngüe Kaingang
Integrado (4 anos);
11.
30 (trinta), aos professores Kaingang - Normal Belíngüe Kaingang
Aproveitamento de estudos (2 anos);
IH.
20 (vinte), aos professores Guarani, Normal Bilíngüe Guarani - Integrado (4
anos).
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3. Para o ingresso neste Curso os professores deverão atender aos seguintes
requisitos:
a) ser professor leigo, prioritariamente;
b) ser professor indígena da etnia Kaingang ou Guarani e, prioritariamente, ser
falante da língua e comprovar residir na Terra Indígena;
c) estar, prioritariamente, atuando em sala de aula como professor contratado pelo
Estado ou Município;
d) comprovar escolaridade:
L
em Nível Fundamental, para ingressar no Curso Normal Bilíngüe
Kaingang/Guarani - Integrado (4 anos);
iL
em Nível Médio, para ingressar no Curso Normal Bilíngüe Kaingang aproveitamento de Estudos (2 anos);
e) entregar Ata da reunião de apresentação da comunidade de origem (ANEXO 11
e IV);

f) assinar a Declaração de compromisso de permanência na comunidade
indígena e prestação de serviços educacionais à comunidade (ANEXO 111
e V);
g) participar de entrevista com a Comissão de Seleção para avaliar o domínio da
Língua Kaingang/Guarani, experiência docente e identificar o perfil do
candidato;
h) ter disponibilidade de freqüentar todas as etapas intensivas em Faxinal do Céu.
4. Para a inscrição no Curso de Formação o candidato deverá:
a) providenciar a documentação necessária para inscrição, conforme item anterior;
b) encaminhar os documentos para o NRE onde atua como professor;
c) comparecer na data e local estabelecidos no Cronograma de Entrevista,

ANEXOI;

.

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.
'-/ 5. Compete ao Coordenador da Educação Escolar Indígena e da Educação

Profissional dos Núcleos Regionais de Educação que atendem Escolas Indígenas:
a) informar, aos candidatos, as datas e horários para inscrição no Curso de
Formação;
b) receber a documentação do candidato;
c) analisar a documentação;
d) indicar a data e local da entrevista em cada um dos pólos, conforme o
Cronograma de Entrevistas, ANEXO I;
e) comunicar o resultado aos candidatos inscritos;
f) enviar, ao DEDI/SEED, a documentação do candidato, via malote para
composição da memória do Curso.
6. Compete à Secretaria de Estado da Educação:
a) estabelecer os critérios de seleção;
b) definir datas e locais dos pólos de realização das entrevistas;

(
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c) realizaras entrevistase a avaliaçãopedagógica;
d) comunicaraos NREs o resultadofinal do processode seleção.
7. Todasas entrevistasserão realizadasconformeCronograma,ANEXO I.

8. Casos omissosserão resolvidospela Superintendênciada Educação.
Curitiba,22 de outubrode 2007
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CRONOGRAMADE ENTREVISTAS

GRUPO 2
Data
Pólo/NREs
6/11/07 Foz do Iguaçu
Laranjeiras do Sul e
uarapuava

Local
aledo
Nova Laranjeiras

Pato Branco
IvaiDorã

GRUPO 3
Data
0/11/07

Manoel Ribas
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Ata de Réunião em Terra Indígena para indicação do professor candidato ao Curso
de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Integrado (4 anos)
Fundamental na Modalidade Normal Bilíngüe Kaingang/Guarani

-

Aos _
r nidos

na

Terra

dias do mês de
Indígena
-'

(PR),

os

seguintes

de 2007, estiveram
,
Aldeia
Município
de
caciques, lideranças elou

representantes

para a indicação do(a) professor(a) Kaingang/Guarani

representante(s) desta comunidade e residente(s) há
anos, para o Curso de
Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental na
Modalidade Normal Bilíngüe Kaingang/Guarani

-

-

Integrado

a ser iniciado em 2008. Sem

_,.:tis a tratar, eu
encerro a presente ata.
Assinaturas

/
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"
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DECLARAÇÃO

Declaro,

para

os

devidos

fins,

que
eu
professor(a)
R.G.
,
participarei do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do
r 'sino Fundamental na Modalidade Normal Bilíngüe Kaingang/Guarani - Integrado (4
arlos), a ser iniciado em 2008. Sendo assim, comprometo-me a freqüentar as etapas
intensivas, do início ao fim, em Faxinal do Céu, bem como cumprir as exigências de
estudo e desenvolver as atividades que me forem propostas com relação às disciplinas
ofertadas. Assumo, também, o compromisso de permanecer como educador em minha
comunidade, no período de duração do curso, a fim de transmitir os conteúdos
aprendidos.
Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e data).

Assinatura do(a) Professor(a)
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Ata de Reunião em Terra Indígena para indicação do professor candidato ao Curso
de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental na Modalidade Normal Bilíngüe Kaingang
Aproveitamento de
Estudos (2 anos)

-

t '9,
~

rt:ánidos

dias do mês de

na

Terra

de 2007, estiveram

Indígena

,

,

Município

Aldeia

de

(PR), os seguintes caciques, lideranças e/ou
representantes

para a indicação do(a) professor(a) Kaingang/Guarani

representante(s) desta comunidade e residente(s) há
anos, para o Curso de
Formação de Docentes da Educação Infantile Anos Iniciaisdo Ensino Fundamental na
,-~dalidade Normal Bilíngüe Kaingang - Aproveitamentode Estudos (2 anos),'a ser
iniciado
em
2008.
Sem
mais
a
tratar,
eu
encerro
a
presente ata.
Assinaturas
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DECLARAÇÃO

Declaro,

que
eu
professor(a)
R.G.
,
participarei do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental na Modalidade Normal Bilíngüe Kaingang - Aproveitamento de

..

para

os

devidos

fins,

tudos (2 anos)~a ser iniciadoem 2008. Sendoassim, comprometo-mea freqüentaras

--- êtâpas intensivas, do início ao fim, em Faxinal do Céu, bem como cumprir as exigências
de estudo e desenvolver as atividades que me forem propostas com relação às disciplinas
ofertadas. Assumo, também, o compromisso de permanecer como educador em minha
comunidade, no período de duração do curso, a fim de transmitir os conteúdos
aprendidos.
Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e data).

Assinatura do(a) Professor(a)

