
 

 

          

  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED    

 
 

 

 

 

EDITAL N.º 46/2022 – 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. 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 11/08 

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 12/08 

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 

Divulgação do Edital de resultado final do Processo Seletivo 

Simplificado 
30/11/2022 

 

 

Curitiba, datado e assinado eletronicamente. 

 

 
 

Vinicius Mendonça Neiva 

Secretário de Estado da Educação e do Esporte interino 


