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EDITAL N.º 26/2021 – DG/SEED
A Diretora-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o contido no Protocolado n.º 16.925.816-3,
RESOLVE:
1. Retificar o Subitem 7.2.1 do Edital n.º 11 – DG/SEED, de 23 de abril de 2021, referente à seleção
de professores do Quadro Próprio do Magistério – QPM e dos que atuem em Regime Especial – CRES
com vistas à formação de cadastro de reserva para Professor Formador referente ao Grupo de Estudos
Formadores em Ação, conforme segue:
7.2.1 A organização do Processo de Seleção caberá ao Departamento de Programas da
Educação Básica – DPEB, que instituirá uma Comissão composta por 13 (treze) representantes
do Departamento, de acordo com as disciplinas/áreas específicas deste Edital, 01 (um)
pedagogo do Departamento de Acompanhamento Pedagógico (DAP) e 01 (um) representante
do Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS, nomeados por ato administrativo emitido pela
Diretoria-Geral para atuarem no acompanhamento e na orientação do processo com as
seguintes atribuições:
I. responsabilizar-se por todo o Processo de Seleção de Professores Formadores,
acompanhando todas as fases do certame, os candidatos inscritos (para fins de classificação e
convocação) e a atuação dos candidatos selecionados, até a conclusão do Grupo de Estudos
Formadores em Ação;
II. tornar pública a abertura de inscrições, por meio de Edital a ser divulgado no endereço
eletrônico http://www.educacao.pr.gov.br;
III. tornar pública a Lista de Candidatos Classificados em todas as etapas do processo seletivo
no endereço eletrônico http://www.educacao.pr.gov.br;
IV. tornar públicas as Listas de Convocação dos Candidatos Classificados, no endereço
eletrônico http://www.educacao.pr.gov.br;
V. tornar público, em lista geral, o Resultado Final de Classificação do Processo de Seleção no
endereço eletrônico http://www.educacao.pr.gov.br, após a análise dos recursos.
2. Fica excluído o item 12.5 do Edital n.º 11 – DG/SEED.
3. Os demais dispositivos do Edital n.º 11 – DG/SEED, de 2021, permanecem inalterados.

Curitiba, 7 de julho de 2021.

Fercea Myriam Duarte Matheus Maciel
Diretora-Geral
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