
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED

EDITAL N.º 01/2013 – DG/SEED

O  Diretor-Geral  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  uso  de  suas 

atribuições  legais,  considerando  a  necessidade  de  retificar  o  Edital  n.º  52/2012  – 

DG/SEED, de 18/10/2012, que trata da seleção de profissionais do Quadro Próprio do 

Magistério  da SEED para exercer  a  função de Professor  e  Professor  Pedagogo no 

Programa de Atendimento Educacional Hospitalar-SAREH, resolve

TORNAR PÚBLICO

o presente Edital, que:

1. Altera o Preâmbulo:

Onde se lê:

“O  Diretor-Geral  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  uso  das 

atribuições que lhe são conferidas, e com base na Constituição Federal,  na Lei  n.º 

8069/90, na Lei n.º 9394/96, no Decreto Lei n.º 1044/1969, na Resolução n.º 41/1995 - 

CNDDCA, na Resolução n.º 02/2001 - CNE/CEB, na Deliberação n.º 02/2003 – CEE, na 

Resolução  n.º  2527/2007  –  SEED –  PR,  Instrução  n.º  006/2008  -  SUED/SEED,  e 

considerando a necessidade de suprir Professor no Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar – SAREH, para ofertar Educação Hospitalar aos educandos 

do Ensino Fundamental (5.ª a 8.ª séries) e Ensino Médio que se encontram em situação 

de internamento hospitalar ou em tratamento de saúde, resolve...”.
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Leia-se:

“O  Diretor-Geral  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  uso  das 

atribuições que lhe são conferidas, e com base na Constituição Federal,  na Lei  n.º 

8069/90, na Lei n.º 9394/96, no Decreto Lei n.º 1044/1969, na Resolução n.º 41/1995 - 

CNDDCA, na Resolução n.º 02/2001 - CNE/CEB, na Deliberação n.º 02/2003 – CEE, na 

Resolução  n.º  2527/2007  –  SEED  –  PR,  Instrução  n.º  16/2012  -  SUED/SEED,  e 

considerando a necessidade de suprir Professor no Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar – SAREH, para ofertar Educação Hospitalar aos educandos 

do Ensino Fundamental (6.º a 9.º anos) e Ensino Médio que se encontram em situação 

de internamento hospitalar ou em tratamento de saúde, resolve...”.

2. Altera o subitem 1.6:

Onde se lê:

“A  Seleção  será  feita  em  duas  etapas:  análise  de  Currículo  e  análise  de 

Memorial  Pedagógico,  sendo  a  primeira  etapa,  a  análise  de  Currículo,  de  caráter 

eliminatório”.

Leia-se:

“A Seleção será feita em três etapas: análise de Currículo, análise de Memorial 

Pedagógico e Avaliação Psicológica,  sendo a primeira  e  terceira etapas,  de caráter 

eliminatório”.

3. Altera o subitem 4.1:

Onde se lê:

“Esta etapa será realizada no período de 12/11/2012 a 27/11/2012, no horário 

das  08h30min  às  12h  e  das  13h30min  às  17h30min,  nas  sedes  dos  Núcleos 
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Regionais de Educação a que estão jurisdicionadas as unidades conveniadas com a 

SEED e onde o SAREH possui classe hospitalar”.

Leia-se:

“Esta etapa será realizada no período de 12/11/2012 a 30/11/2012, no horário 

das  08h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min,  em Curitiba,  em local  a ser 

informado pela Comissão Especial de seleção.  

4. Altera o subitem 4.1:

Onde se lê:

e) “Certificados de cursos de capacitação e/ou formação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, nos últimos 3 (três) anos”.

Leia-se:

e) “Certificados de cursos de capacitação e/ou formação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, nos últimos 2 (dois) anos”.

5. Altera o subitem 6.1

Onde se lê:

“Esta etapa será realizada no período de 12/11/2012 a 30/11/2012, no horário 

das  08h30  às  12h e  das  13h30  às  17h30,  nas  sedes  dos  Núcleos  Regionais  de 

Educação a que estão jurisdicionadas as unidades conveniadas com a SEED e onde o 

SAREH possui classe hospitalar”.

Leia-se:

“Esta etapa será realizada no período de 01/02/2013 a 15/02/2013, no horário 

das  08h30  às  12h e  das  13h30  às  17h30,  nas  sedes  dos  Núcleos  Regionais  de 
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Educação a que estão jurisdicionadas as unidades conveniadas com a SEED e onde o 

SAREH possui classe hospitalar”.

6. Altera o subitem 9:

Onde se lê:

9. “Da Avalização Médica”.

Leia-se:

9. “Da Avaliação Médica”.

Curitiba, 23 de janeiro de 2013.

Jorge Eduardo Wekerlin.
Diretor-Geral

den


