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EDITAL N.º 45/2022 – GS/SEED 
 

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando o contido no protocolado n.º 18.936.024-0, 

 

RESOLVE 

 

retificar o Edital GS/SEED n.º 30, de 3 de junho de 2022, que estabelece instruções destinadas 

à realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, conforme segue: 

 

1. A alínea b do subitem 5.1.5.1 passa a constar conforme segue: 

b) Cadastrar-se conforme data estabelecida no ANEXO II – Cronograma, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, por meio do requerimento específico disponível na página citada; 

 

2. Os subitens a seguir passam a constar com a seguinte redação: 

5.1.5.3 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), solicitada conforme data estabelecida no 
cronograma constante do ANEXO II deste Edital. 
 
5.2.9 Todos os candidatos inscritos, conforme período estabelecido no ANEXO II 
Cronograma, que não efetivarem o pagamento do boleto neste período, poderão reimprimir 
seu boleto, no máximo, até as 20 h do primeiro dia útil posterior ao encerramento das 
inscrições, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 
 

6.33.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão publicados conforme 
período estabelecido no ANEXO II – Cronograma, a partir das 16h. 

 
3. O Anexo II do Edital GS/SEED n.º 30, de 3 de junho de 2022 – CRONOGRAMA DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO passa a constar conforme segue: 
 

Impugnação do Edital de abertura 06 a 10/06 

Período para solicitação de inscrição com arquivos para avaliação da 
prova prática e a documentação obrigatória  

Das 16h de 10/06 até as 16h 
de 22/07 

Período para solicitação de isenção de taxa com upload da 

documentação  
Das 16h de 10/06 até as 16h 

de 13/06 

Consulta individual à situação provisória de isenção de taxa 21/06 

Interposição de recurso contra a situação provisória de isenção de taxa 22/06 

Consulta individual à situação final de isenção de taxa 06/07 

Data limite para pagamento da taxa  Até as 20h de 23/07 

Divulgação da relação provisória de inscrições 25/08 

Interposição de recurso contra a situação provisória das inscrições 26/08 

Divulgação da relação provisória de inscrições 12/09 

Divulgação da consulta dos locais das provas objetivas 19/09 

Aplicação das provas objetivas 25/09 

Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares A partir de 16h00 de 26/09 

Período para interposição de recurso contra o gabarito das provas 
objetivas 

27 e 28/09 

Divulgação do resultado provisório da Prova Objetiva, Prova Prática, 

Prova de Títulos e Tempo de Serviço 
26/10 

Período para interposição de recurso contra o resultado provisório da 
Prova Objetiva, Prova Prática, Prova de Títulos e Tempo de Serviço 

27 e 28/10 
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Divulgação do Edital de resultado final do Processo Seletivo 

Simplificado 
30/11/2022 

 

 

Curitiba, datado e assinado eletronicamente. 

 

 

Renato Feder 

Secretário de Estado da Educação e do Esporte 


