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Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior

Secretaria da Educação

R$ 462,00 - 57782/2013

R$ 315,00 - 58086/2013

UNIVERSSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL PRORH Nº 104/2013
A PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais;
Resolve:                                                                                                      
Convocar os candidatos aprovados em Teste Seletivo para Professor Colaborador, 
Edital PRORH nº 097/2013 relacionados no Edital PRORH 072/2013 para 
comparecerem impreterivelmente até o dia 12 DE JULHO DE 2013 das 8h30 as 
11h00 e das 14h as 16h30 na Seção de Provimento de Cargos e Contratos da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para o 
aceite de vaga. O não comparecimento acarretará na perda da vaga.                                        

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA
Departamento: Engenharia Civil
Área de Conhecimento: Instalações Hidráulicas e Saneamento 

Nome
LUIZ FERNANDO WAGNER

SETOR DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS E DA SAÚDE
Departamento: Odontologia
Área de Conhecimento: Patologia Aplicada

Nome
ROSÁRIO DE ARRUDA MOURA ZEDEBSKI

Área de Conhecimento: Saúde Coletiva II e III
Nome
ALESSANDRA DE SOUZA MARTINS

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
Departamento: Educação
Área de Conhecimento: Psicologia da Educação

Nome
MAURÍCIO WISNIEWSKI

Departamento: Línguas Estrangeiras Modernas
Área de Conhecimento: Língua Brasileira de Sinais-Libras

Nome
MURILO SBRISSIA PITARCH FORCADELL

Departamento: História
Área de Conhecimento: História

Nome

ITAMAR CARDOZO LOPES
1- Os candidatos acima deverão providenciar os seguintes exames laboratoriais 
e documentos
- Hemograma completo com contagem de plaquetas 
- VDRL
- Protoparasitológico de fezes
-  Parcial de urina com sedimento corado
- Glicemia em jejum 
- Uréia
- Creatinina
2- EXAMES CLÍNICOS 
- Avaliação Oftalmológica realizada por médico oftalmologista;  
- Avaliação Otorrinolaringológica realizada por médico otorrinolaringologista 

mais audiometria.
3- Após esta de posse de todos os resultados laboratoriais e das avaliações clinicas 
especializadas, marcar consulta com o médico do trabalho da UEPG, através dos 
telefones: (42) 3220.3469
Obs:Os originais  dos exames e laudos ficarão de posse do Serviço Médico 
Ocupacional.
4. Documentos necessários:
1 foto 3 x 4
Fotocópias legíveis:
Carteira Profissional  - CTPS  (cópia da parte onde consta o número e os dados 
pessoais)
Carteira de Identidade 
PIS / PASEP
Carteira de Reservista
Título de Eleitor
CPF
Diploma de Graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Certidão de casamento
Certidão de nascimento dos filhos até 21 anos
Comprovante de endereço (talão de luz, água ou telefone)
Carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina contra a Hepatite B
Conta Salário (operação 037) a qual deverá ser aberta na Caixa Econômica Federal, 
Agência do Campus (UEPG- Uvaranas)
Declaração de Bens
Obs: Não será procedida a contratação que implique em acúmulo ilegal de 
cargos, empregos ou funções públicas.

Ponta Grossa, 25 de junho de 2013.
Ana Maria Salles Rosa Solak

Pró-Reitor

 PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
ORDEM DE SERVIÇO Nº   108/2013  – PRORH 

      Em 20 de junho de 2013
  

A PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais;
RESOLVE:

DESIGNAR A Comissão Coordenadora abaixo 
especificada, para proceder à aplicação, 
correção e avaliação de provas do Teste 
Seletivo Simplificado - Edital PRORH nº 
72/2013

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA
Departamento: Engenharia Civil
Área de Conhecimento: Instalações Hidráulicas e Saneamento 
Marcos Rogério Széliga - presidente
Giovana Kátie Wiechteck – membro
Alceu Gomes de Andrade Filho – membro
Carlos Roberto Balarim – suplente
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Departamento: Odontologia
Área de Conhecimento: Patologia Aplicada
Eduardo Bauml Campagnoli – presidente
Marcelo Carlos Bortoluzzi – membro
Eliane Kreich – membro
Leandro Eduardo Kluppel – suplente
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva II e III
Márcia Helena Baldani Pinto – presidente
Cristina Berger Fadel – membro
Denise Stadler Wambier – membro
Fabiana Bucholdz Teixeira Alves - suplente
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
Departamento: Educação
Área de Conhecimento: Psicologia da Educação
Maria Odete Vieira Tenreiro – presidente
Audrey Pietrobeli de Souza – membro
Marcelo Ubiali Ferracioli – membro
Marcos Aurélio Laidane – suplente
Departamento: Línguas Estrangeiras Modernas
Área de Conhecimento: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Rubia Carla da Silva – presidente
Nelmira de Fátima da Cunha – membro
Eden Veloso- membro
Rosana Ribas Machado - suplente
Departamento de História
Área de Conhecimento: História
Chritiane Marquez Szesz – presidente
Roberto Edgar Lamb – membro
Maura Regina Petruski – membro
Marco Stancik - suplente

ANA MARIA SALLES ROSA SOLAK
PRÓ-REITOR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO N- SEED

EDITAL N.º 39/2013 – DG/SEED

PROCESSO DE SELEÇÃO E OU CADASTRO DE RESERVA DE 
PROFESSORES E PROFESSORES PEDAGOGOS DA SEED PARA 

SUPRIMENTO DE DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE OFERTAM 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA EDUCANDOS EM PRIVAÇÃO 

DE LIBERDADE
O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no uso das atribuições 

legais, com base na Lei Federal n.º 9394/1996, Lei Federal n.º 10.172/2001, Lei 
Complementar n.º 103/2004, e na Resolução Conjunta n.º 01/2011 – SEED/SEJU/
SECJ, considerando o Termo de Cooperação Técnica n.º 3720130440/2013, entre 
a Secretaria de Estado da Educação – SEED e a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social – SEDS, resolve

TORNAR PÚBLICO
o presente Edital, que estabelece as normas para a realização do Processo 

Seletivo Interno, destinado a selecionar Professores e Professores Pedagogos do 
Quadro Próprio do Magistério - QPM, da Rede Pública de Ensino do Estado do 
Paraná, segundo a Resolução Conjunta n.º 01/2011, objetivando o atendimento nas 
Unidades Socioeducativas – CENSE, vinculadas por meio de Ações Pedagógicas 
Descentralizadas – APEDs especiais, dos Centros de Educação Básica para Jovens 
e Adultos – CEEBJAs, dos municípios em parceria com a Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social – SEDS, para ofertar Educação de Jovens e 
Adultos a educandos em privação de liberdade.

1. Das Disposições Preliminares
A Seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo suprir demandas 

ou substituir, bem como compor banco de reserva, de acordo com a necessidade das 
Unidades Socioeducativas, no cargo de Professor e Professor Pedagogo, conforme 
quadro abaixo, nas turmas do PROEDUSE – CENSE, dos municípios vinculados 
por meio de APEDs especiais dos CEEBJAs respectivos.

NRE CENSE CEEBJA MUNICÍPIO
Á r e a 
Metropolitana 
Norte

São Francisco Dr. Mário Faraco Piraquara
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Á r e a 
Metropolitana 
Sul

Fazenda Rio 
Grande Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande

São José dos 
Pinhais São José dos Pinhais São José dos Pinhais

Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão

Cascavel
Cascavel-I Joaquina Mattos 

Branco Cascavel
Cascavel-II

Curitiba
Curitiba

CEAD Poty Lazarotto CuritibaJoana Miguel 
Richa

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Prof. Orides Balotim 
Guerra Foz do Iguaçu

Laranjeiras do 
Sul

Laranjeiras do 
Sul Laranjeiras do Sul Laranjeiras do Sul

Jacarezinho Santo Antônio da 
Platina CE. Maria Dalila Pinto Santo Antonio da 

Platina

Londrina
Londrina-I 

Londrina Londrina
Londrina-II

Maringá Maringá Manoel Rodrigues Maringá
Paranavaí Paranavaí Newton Guimarães Paranavaí
Pato Branco Pato Branco Pato Branco Pato Branco

Ponta Grossa Ponta Grossa Prof. Paschoal Salles 
Rosa Ponta Grossa

Toledo Toledo Toledo Toledo
Umuarama Umuarama Umuarama Umuarama

1.1  O presente Edital terá validade de um ano, a partir da data da sua 
publicação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse 
da administração.

1.2 A seleção será feita em 2(duas) etapas, sendo a primeira etapa a Análise 
de Currículo e Memorial Descritivo e a segunda etapa, Avaliação e Entrevista, ambas 
de caráter classificatório e eliminatório.

1.3 O Processo de Seleção será coordenado, executado e supervisionado por 
uma Comissão Especial, constituída por 2(dois) servidores públicos da Secretaria de 
Estado da Educação-SEED, em exercício no Núcleo Regional da Educação - NRE, 
sendo 1(um) da equipe pedagógica da EJA e 1(um) do GARH/NRE e por 2(dois) 
servidores indicados pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social-
SEDS, todos designados por ato próprio da Diretoria-Geral da SEED. Os membros 
da comissão deverão possuir curso superior.

2. Atribuições da Comissão Especial
I. responsabilizar-se pelo Processo de Seleção, desde a inscrição até a 

conclusão das 4(quatro) fases: Análise de Currículo e Memorial Descritivo, primeira 
etapa e, Avaliação e Entrevista, segunda etapa;

II. encaminhar o resultado do Processo de Seleção Interna ao Departamento 
de Educação Básica – Educação de Jovens e Adultos – DEB-EJA/SEED e ao Grupo 
de Recursos Humanos Setorial – GRHS/SEED, para fins de publicação, via correio 
eletrônico Expresso;

III. analisar todos os recursos solicitados pelos inscritos no Processo de 
Seleção Interno dentro do prazo estipulado neste Edital.
2.1 São atribuições do GRHS/SEED, tornar pública a abertura de inscrições 
e o resultado do Processo de Seleção, por meio de Edital a ser afixado nos NREs 
e disponibilizá-lo no Portal da Educação, no endereço eletrônico www.educacao.
pr.gov.br e via correio eletrônico Expresso aos NREs e ao DEB – EJA/SEED.

3. Das Vagas
3.1 Serão selecionados somente os Professores e Professores Pedagogos da 

SEED classificados no Processo de Seleção Interno, inscritos pelo presente Edital, 
com média mínima de 6,0(seis) em cada uma das 4(quatro) fases e os chamamentos 
ocorrerão de acordo com a necessidade de suprimento ou substituição da Unidade 
Socioeducativa.

3.1.1 Para assumir a vaga, o Professor e Professor Pedagogo 
classificados, não poderão estar inscritos ou cursando o PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional, Mestrado/Doutorado, bem como estar usufruindo 
de Licença Especial ou afastados para tratamento de saúde.

3.1.2 Para assumir a vaga para a qual for selecionado, o Professor 
e Professor Pedagogo deverão fazer uma Visita Técnica na unidade para a qual 
se inscreveram e preencher o Termo de Concordância – Anexo III, devidamente 
carimbado pela direção da Unidade Socioeducativa.

1.2 Os Professores e Professores Pedagogos 
selecionados permanecerão na lista de classificação para 
preenchimento de vagas durante a vigência deste Edital.

3.2.1 Para os casos de substituição, esta se dará 
pelo período determinado no momento da convocação.

3.2.2 O servidor poderá ser convocado até 3(três) 
vezes, considerando-se tanto os casos de substituição quanto os 
de suprimento.

1.3 A demanda ofertada para atuação na Unidade 
Socioeducativa de cada Professor será de até 20 horas, 
independentemente da carga horária de sua linha funcional. 

3.3.1 O professor poderá se inscrever para “1(uma) 
disciplina/área” e “1(um) nível de atuação”; conforme quadro no 
item 3.5 deste Edital.

3.4 A demanda ofertada para atuação na Unidade 
Socioeducativa do Professor Pedagogo será de até 40 horas com 
as seguintes especificidades:

a) quando detentor de 1(uma) única linha 
funcional de 40 horas;

b) quando detentor de 2(duas) linhas funcionais 
de 20 horas;

3.5 As Disciplinas-Áreas ofertadas em cada 

Unidade Socioeducativa-CENSE, são:
Nível de atuação Disciplina-Área

Ens. Fund-Fase I Docência
Ens. Fund-Fase II Ensino Religioso
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Ciências/Biologia
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Língua Portuguesa
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Arte
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio LEM – Inglês
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Educação Física
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Matemática
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio História
Ens. Fund-Fase II e Ensino Médio Geografia
Ensino Médio Língua Espanhola
Ensino Médio Química
Ensino Médio Física
Ensino Médio Filosofia
Ensino Médio Sociologia
Coordenação Pedagogo

3.6 O candidato aprovado que assumir as atividades terá direito à 
gratificação de insalubridade prevista na Lei Estadual n.º 10.692/93, de 27/12/1993, 
e de zona e de risco de vida (prevista nos incisos V e X do art. 172 da Lei Estadual 
n.º 6174/70, de 20/11/1970).

3.6.1 O período de vigência da gratificação será implantado em folha 
de pagamento do Professor e Professor Pedagogo através do GRHS da Secretaria 
de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS durante o período em que 
estiver desempenhando suas funções na Unidade Socioeducativa.

3.6.2 As gratificações são vantagens que integram a remuneração, Lei 
n.º 13.666/2002, e são vinculadas ao efetivo exercício dentro de determinados locais 
de trabalho, ou seja, são gratificações devidas ao Professor e Professor Pedagogo 
que estiver em efetivo exercício na Unidade Socioeducativa.

3. Das Inscrições
4.1 A inscrição deverá ser realizada pelo candidato ou mediante Procurador, 

por instrumento particular e, em ambos os casos, acompanhada dos documentos 
obrigatórios (RG, CPF e demais comprovantes).

4.2 Para docência no Ensino Fundamental – Fase I será admitida inscrição 
de Professor com qualquer disciplina de concurso, desde que comprove habilitação 
para atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental e preencha todos os requisitos 
previstos nos incisos do item 4.5 deste Edital.

4.3 No caso de seleção para as disciplinas de Ciências e Biologia, somente 
serão admitidas inscrições de candidato com habilitação específica na área de 
Biologia.

4.4 As inscrições deverão ser realizadas no NRE ao qual o CENSE esteja 
vinculado nos dias 04 e 05 de Julho de 2013, no horário das 9h às 12h e das 13h30 
às 17h. 

4.5 Para assumir a vaga no Processo de Seleção Interno, o candidato deve 
atender aos seguintes requisitos: 

I. ser estatutário;
II. ter concurso na área do conhecimento/disciplina específica, exceto 

nos casos previstos nos itens 4.2 e 4.3 deste Edital;
II. ter cumprido estágio probatório;
III. não possuir antecedentes criminais;

IV. declaração de não ter cumprido penalidades nos últimos 5(cinco) 
anos, bem como ter respondido, ou estar respondendo, a processo administrativo no 
exercício de cargo público ou atividades profissionais, expedida pelo NRE; 

V. declaração de não ter deixado de prestar serviço em estabelecimento 
de ensino que funciona nas dependências de Unidades Penais ou de Centros 
Socioeducativos, em decorrência de descumprimento das Normas de Conduta 
Funcional, nos últimos 5(cinco) anos, expedida/fornecida no NRE;

VI. declaração de não ter sido desligado de estabelecimento de ensino 
que funciona nas dependências de Unidades Penais ou de Centros de Socioeducação 
em virtude de avaliação insuficiente para o desempenho da função, nos últimos 
5(cinco) anos, expedida/fornecida pelo NRE;

VII. apresentar Termo de Concordância devidamente preenchido;
VIII. não estar desempenhando suas funções em Unidades Prisionais. 

Caso o Professor e Professor Pedagogo estejam atuando em Unidade Prisional e 
queiram se inscrever para o presente Edital, somente o poderão fazer se sua linha 
funcional não estiver vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos – SEJU.

4.6 É vedada a inscrição condicional.
4.7 Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via 

Internet.
4.8 Ao inscrever-se, o candidato deverá apresentar originais e 

fotocópias conforme solicitado nos documentos abaixo:
I. ficha de requerimento de inscrição fornecida no NRE, na qual 

declare preencher os requisitos exigidos no Anexo I deste Edital, e apresentação 
de original e fotocópia do Diploma ou Certificado que comprove a habilitação para 
atuação na função pretendida; 

II. Curriculum Vitae atualizado e assinado, juntamente com o 
Memorial Descritivo que deverá relatar sua trajetória institucional, suas práxis e 
didáticas, com originais e fotocópias dos títulos mencionados no Anexo I deste Edital;

III. Relatório de Situação Histórico Funcional completo (dossiê), 
disponível no Grupo de Atendimento de Recursos Humanos dos Núcleos Regionais 
de Educação;

IV. Decreto de Nomeação ou do Termo de Posse e Exercício que 
comprove a disciplina de Concurso; 

V. Registro-Geral (Carteira de Identidade);
VI. Comprovante de rendimentos (contracheque);
VII. Cópia da documentação elencada no item 4.5 do presente Edital;
VIII.  Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado, 

conforme Anexo II deste Edital;
IX. Comprovante de residência.
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4.9 As inscrições somente serão efetivadas mediante a 
comprovação, por um dos membros da Comissão Especial, de que o candidato 
preenche todos os requisitos acima mencionados e apresentou todas as cópias e 
originais conforme solicitado, além de:

apresentar certidão, dos 5(cinco) últimos anos, que comprove a 
inexistência de antecedentes criminais, expedida pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná – SESP ou da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, no endereço eletrônico: 
www.dpf.gov.br;

a) declaração de não ter sido condenado, nos últimos 
5 (cinco) anos, ao cumprimento de penalidade administrativa de 
suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria ou de qualquer outra 
procedência, expedida pelo NRE.

4. Das Especificidades
5.1 Os Professores e Professores Pedagogos não classificados na 

primeira etapa (análise de currículo e memorial descritivo) estão automaticamente 
desclassificados para a próxima etapa – avaliação escrita e entrevista oral.

5.2 Os Professores e Professores Pedagogos terão conhecimento dos 
resultados de cada etapa e suas fases, por meio de divulgação dos resultados parciais 
fornecidos pelo NRE, que serão publicados separadamente e expostos em local visível 
somente no NRE.

1.3 O Professor  e  Professor  Pedagogo 
selecionados serão submetidos a 2(duas) avaliações de 
desempenho no decorrer de cada ano em que estiver 
desempenhando suas funções na Unidade Socioeducativa, na 
forma descrita na Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/SEJU/
SECJ, e, caso não obtenha avaliação satisfatória, o servidor 
retornará ao seu local de lotação.

1.4 O Professor selecionado será suprido com 
carga horária para a qual houver necessidade na Unidade 
Socioeducativa, independente do período, matutino ou vespertino, 
e de sua linha funcional, devendo haver a complementação da 
carga horária de sua linha funcional no seu local de lotação.

5.5 O Professor Pedagogo selecionado será 
suprido com 20 horas no período matutino e 20 horas no período 
vespertino.

1.6 Havendo necessidade de abertura de novas 
demandas na Unidade Socioeducativa - CENSE o professor 
já selecionado e ministrando aulas na própria Unidade, poderá 
completar sua carga horária, ou assumir um número maior de 
aulas, desde que tenha autorização da direção do CEEBJA-Sede 
que atende a Unidade Socioeducativa, estabelecimento este, 
que faz o suprimento, do Departamento de Educação Básica, 
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos da SEED e da 
Coordenação de Medidas Socioeducativas da SEDS.

5.7 O Professor e Professor Pedagogo selecionado 
deverá desempenhar suas funções na Unidade Socioeducativa 
pelo período de 12(doze) meses ininterruptos e, somente após 
o cumprimento deste período é que poderá solicitar qualquer 
licença, exceto as previstas nos incisos I, II, III, IV, V e VI do 
artigo 208 da Lei n.º 6174/70.

5.8 Havendo necessidade de substituição por um 
período superior a 20 dias será indicado substituto pelo período 
determinado no afastamento, de acordo com a classificação. 
Assim que o substituído retornar do afastamento, o substituto 
retornará ao seu local de lotação.

5.9 O Professor e Professor Pedagogo deverá ter 
ciência, compreensão e disponibilidade para aceitar trabalhar 
nas Unidades Socioeducativas - CENSE, pois o funcionamento, 
rotinas e calendário possuem peculiaridades diferenciadas das 
cotidianas da realidade Escolar e/ou do CEEBJA. 

5. Da Análise dos Currículos
6.1 A análise dos currículos dos candidatos somente será 

executada pelos membros reunidos da Comissão Especial que 
representam a SEED/NRE e SEDS (Resolução n.º 01/2011) e com 
registro em ata.

6.2 A análise dos currículos deverá obedecer rigorosamente 
aos critérios estabelecidos no Anexo IV do presente Edital.

6.2.1 O resultado da análise do Currículo e Memorial Descritivo 
será divulgado no dia 10 de Julho de 2013 às 17horas.

6.3 Para efeito de contagem do tempo de experiência 
profissional será considerado, somente os anos inteiros, descartando-se 
as frações de dias e meses.  

6.4 Os critérios para pontuação da análise de Currículo, 
considerado como efeito classificatório pressupõe a apresentação de 
Memorial Descritivo, conforme item 4.8, inciso II, e os documentos 
originais e fotocópias abaixo elencados:

a) comprovante de tempo de serviço como docente 
(professor) ou coordenação (professor pedagogo), na Educação de 
Jovens e Adultos, em instituições públicas ou privadas expedido pelo 
NRE e/ou Carteira de Trabalho;

b)  comprovante de tempo de serviço em Instituições 
públicas ou privadas, não concomitante com o tempo de serviço na 
Educação de Jovens e Adultos, expedido pelo NRE e/ou Carteira de 
Trabalho;

c)  declaração de assiduidade dos últimos 02(dois) 
anos fornecida pelo NRE e ou direção, caso seja instituição privada;

d)  certificado de Pós-Graduação ou Curso de Extensão 
em Educação de Jovens e Adultos, com carga horária mínima de 280 
horas, que atenda à legislação vigente;

e)  certificado de Pós-Graduação na área da Educação, 
reconhecido pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas;

f)  certificado de Mestrado ou Doutorado em Educação 
ou área específica de atuação;

g)  certificados de cursos de capacitação e/ou formação 
na área da Educação, com carga horária mínima de 16 horas, nos últimos 
03 (três) anos.

6.4.1 Aos Currículos serão atribuídos créditos de 
0(zero) a 100(cem), seguindo a documentação entregue e a ordem de 
pontuação no Anexo IV.

6. Da Entrevista
7.1 A entrevista será realizada em 2(duas) fases, na sede do NRE respectivo 

ao da inscrição, sendo a primeira fase no dia 11 de Julho de 2013, no horário das 
13 às 17 horas, onde haverá uma Avaliação Escrita, com questões dissertativas de, 
no mínimo, 10 (dez) linhas completas. Com a divulgação do resultado desta fase no 
dia 16 de Julho de 2013 até às 17h.

7.1.1 A segunda fase será da entrevista, com apresentação oral nos 
dias 23 e 24 de Julho de 2013, seguindo a ordem de classificação divulgada pelo 
NRE, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Com a divulgação do resultado 
desta fase no dia 25 de Julho de 2013 até às 17h. 

7.1.2 Será de responsabilidade do NRE informar, no Edital de Resultados, a 
ordem dos Professores e Professores Pedagogos classificados.  

7.2 A Comissão Especial será responsável, diretamente e presencialmente, 
pelas ações executadas na Entrevista (avaliação escrita e apresentação oral).

7.2.1 Não será permitido qualquer tipo de consulta durante a avaliação 
escrita e apresentação oral.

7.3 Na entrevista (avaliação escrita e apresentação oral), conjuntamente, 
serão atribuídos créditos de 0(zero) a 100(cem).

7. Dos Recursos
8.1 O Professor e Professor Pedagogo poderão interpor recurso no prazo de 

48 horas após a publicação do resultado de cada etapa, no NRE de inscrição e perante 
a Comissão Especial, e esta terá como prazo 48 horas para apresentar a devolutiva.  

8.1.1 Os recursos serão analisados de acordo com o Decreto n.º 7116, 
de 28 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial n.º 8902, de 21 de fevereiro 
de 2013.

8.2 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário próprio, fornecido 
pelo NRE de inscrição.

8. Do Resultado Final do Processo de Seleção
9.1 O resultado final classificatório consiste na análise de currículo e 

memorial descritivo, com pontuação de 0(zero) a 10(dez) em cada fase e na entrevista 
(avaliação escrita e apresentação oral), também com pontuação de 0(zero) a 10(dez), 
de acordo com a fórmula abaixo:

Nota de Currículo (Currículo e Memorial Descritivo) + Nota da Entrevista 
(Avaliação Escrita e Apresentação oral)

2
9.1.1 A nota de cada fase será somada e dividida por 2(dois). A nota 

final mínima de cada etapa, também será somada e dividida por 2(dois), de acordo 
com a fórmula acima, para obtenção da média final que não poderá ser inferior a 
6,0(seis) pontos.

9.2 A média final mínima para classificação no Processo de Seleção será 
de 6,0(seis) pontos, observando o disposto no item 3.1 e 9.1.1.

9.3 O candidato que não obtiver a média final mínima exigida está 
automaticamente desclassificado do Processo de Seleção.

9.4 Em caso de empate na classificação, os critérios para desempate são os 
seguintes:

I. maior tempo de serviço no Estado do Paraná;
II. maior nível e classe; 
III. mais idoso.

9.5 O resultado final do Processo de Seleção será divulgado 
pelo NRE 48 horas após a análise final dos recursos e publicado pela 
SEED no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br, na data de 31 
de Julho de 2013, como ressaltado no item 2.1 do presente Edital.

10 Das Disposições finais
10.1 A inscrição implica na aceitação tácita do estabelecido 

neste Edital.
10.2 As informações contidas na ficha de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato.
10.3 O candidato que não comparecer no dia, local e hora 

designados para o cumprimento de todas as etapas, terá sua inscrição 
cancelada pela Comissão Especial. Do cancelamento da inscrição não 
caberá recurso.

10.4 Havendo candidatos classificados, a vigência do Edital 
poderá ser prorrogada por mais 1(um) ano, conforme necessidade e 
interesse da Administração Pública.

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial 
e com parecer final da SEED em parceria com a SEDS.

10.6 Os Professores e Professores Pedagogos vinculados à 
SEED, classificados no processo de Seleção que trata o presente Edital, 
regulamentado pela Resolução Conjunta n.º 01/2011 – SEED/SEJU/
SECJ, serão chamados por ordem de classificação na área/disciplina 
de inscrição, durante a validade do presente Edital.

10.7 O suprimento dos Professores e Professores Pedagogos nas 
demandas realizar-se-á após visita técnica à Unidade Socioeducativa 
para a qual tenham sido selecionados, com o intuito de receberem 
orientações referentes aos procedimentos de segurança, em observância 
às normas e diretrizes instituídas pela Unidade.

10.8 Não haverá lotação/fixação dos Professores e Professores 
Pedagogos selecionados por este Edital para o desempenho de suas 
funções nas Unidades Socioeducativas que oferecem escolarização 
para educandos em privação de liberdade. 

1.9 O Professor e Professor Pedagogo designado 
para suprir a demanda nas Unidades Socioeducativas, ainda 
que em caráter de substituição, terá sua lotação mantida no 
estabelecimento de ensino de origem.

1.10 Considerando a especificidade das Unidades 
Socioeducativas, em qualquer situação em que houver restrições 
ou dificuldades para o cumprimento de horário e/ou realização de 
atividades necessárias ao bom andamento do serviço, o Professor 
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e Professor Pedagogo, poderá ser desligado e retornar ao seu 
local de lotação quando:

a) por decisão própria/voluntária; 
b) quando não cumprir as normas estabelecidas 

pelo Departamento de Educação Básica, Coordenação de 
Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da 
Educação;

c) quando não cumprir as normas estabelecidas 
pela Coordenação de Medidas Socioeducativas da Secretaria de 
Estado da Família e Desenvolvimento Social.

Curitiba, 21 de junho de 2013.

Jorge Eduardo Wekerlin
Diretor-Geral

ANEXO I DO EDITAL N.º 39/2013-DG/SEED

                                                FICHA DE INSCRIÇÃO
1 – Identificação
Nome do candidato:
CPF:                                           RG:                                       UF:
Endereço:                                                                                 n.º
Bairro:                                       Cidade:                                  Estado:
CEP:                                                   Telefone:
Fax:                                           E-mail:
2 – Situação Funcional
Vínculo:
Estabelecimento de atuação:
Município:
Tempo de Serviço:
3 – Formação
Graduação:
Nome do Curso/Local:
Ano de conclusão:
Pós-Graduação:
Nome do Curso/Local:
Ano de conclusão:
Outros cursos de Pós-Graduação:
Mestrado: 
Nome do Curso/Local:
Ano de conclusão:
Doutorado:
Nome do Curso/Local:
Ano de conclusão:
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, que estou 
ciente dos critérios estabelecidos no Edital n.º 39-DG/SEED e que apresentei 
a documentação exigida.
Assinatura:
Recebi de___________________________________________a presente 
inscrição para o Processo de Seleção Interno dos Servidores Públicos da SEED, 
referente ao Edital n.º 39/2013 - DG/SEED, para o suprimento da vaga de:_
_________________________;para o CENSE:________________________
Nome do funcionário do NRE:
Assinatura do funcionário(a) do NRE:
Data do Recebimento: 

ANEXO II DO EDITAL N.° 39/2013-DG/SEED
TERMO DE COMPROMISSO

Nome completo:_____________________________________________________

RG n.º ______________________, servidor(a) público(a), tenho ciência de que 
a função pretendida exige o cumprimento de medidas de segurança nas Unidades 
Socioeducativas e COMPROMETO-ME a cumpri-las fielmente durante o período 
em que estiver desempenhando as funções dentro do CENSE.

___________________, _____ de _______________________de 2013.
(Local e data)

_______________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

ANEXO III DO EDITAL N.º 39/2013-DG/SEED

TERMO DE CONCORDÂNCIA
Eu, ____________________________________________________________, 
portador(a) do RG n.º ________________________, Servidor (a) Público (a), tenho 
ciência de que a função pretendida exige o atendimento diferenciado por se tratar de 
ambiente socioeducativo, durante o tempo em que estiver desempenhando minhas 
funções nesta Unidade de Socioeducação.
Concordo em respeitar as exigências que o serviço requer, cumprindo jornada 
de trabalho no período matutino ou vespertino, bem como em ser avaliado(a) 
periodicamente, para continuar ou não, exercendo minhas funções na referida 

Unidade Socioeducativa.
Tenho ciência de que o não cumprimento das normas estabelecidas pelas Unidades 
de Socioeducação e entidades conveniadas SEED/SEDS, implicará no desligamento 
imediato e automático do(a) servidor(a), não cabendo recurso.

___________________, _____ de _______________________de 2013.
(Local e data)

________________________
Assinatura do(a) servidor(a)

________________________________________
Assinatura do Diretor da Unidade Socioeducativa

ANEXO IV DO EDITAL N.º 39/2013 – DG/SEED

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROFESSORES E PROFESSORES 
PEDAGOGOS
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L

40 créditos

Tempo de serviço na 
docência ou na função 
na Educação de Jovens e 
Adultos, em Instituições 
públicas ou privadas.

25
créditos

Cada ano equivale a
6 créditos

Tempo de serviço na 
docência ou na função 
em instituições públicas 
o u  p r i v a d a s ,  n ã o 
concomitante com o 
tempo de serviço na EJA.

15
créditos

Cada ano equivale a
2 créditos

A
SS

ID
U

ID
A

D
E

10 créditos

Avaliação de assiduidade, 
abrangendo os últimos 02 
(dois) anos, adotando-se o 
critério de valor para esta 
especificidade.

10
créditos

nenhuma 
falta

10 
créditos

até duas 
faltas

07 
créditos

até cinco 
faltas

05 
créditos

até sete 
faltas

03 
créditos

mais 
de sete 
faltas

Nenhum
crédito

FO
R

M
A

Ç
Ã

O

50 
créditos

Mestrado ou Doutorado 
em Educação ou na 
Área Específica de 
atuação.

20
créditos

será considerado
apenas um curso

C u r s o  d e  P ó s -
G r a d u a ç ã o  e m 
Educação de Jovens e 
Adultos, reconhecidos 
pelo MEC, com carga 
horária mínima de 360 
horas.

15
créditos

será considerado
apenas um curso

C u r s o  d e  P ó s -
Graduação na área da 
Educação, reconhecido 
pelo MEC, com carga 
horária mínima de 360 
horas.

10
créditos

será considerado
apenas um curso.

P a r t i c i p a ç ã o  e m 
cursos de capacitação 
e /ou  fo rmação  na 
área  da  Educação, 
com carga  horár ia 
mínima de 16 horas, 
nos últimos 03 (três) 
anos. Cada Certificado 
deverá ser pontuado 
individualmente. 

5 
créditos

Cada 16 horas de 
curso equivale a 1 

crédito
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ANEXO V DO EDITAL N.° 39/2013 – DG/SEED

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA 
ENTREVISTA/AVALIAÇÃO:
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50
Créditos

Demonstrar conhecimento do Estatuto Penitenciário 
do Estado do Paraná, e/ou do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dos Cadernos do IASP.

Demonstrar conhecimento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais e do Estado do Paraná e da Proposta 
Pedagógica da EJA vigente nos estabelecimentos da 
Rede Pública Estadual.

PR
O

PO
ST

A
D

E
 A

B
O

R
D

A
G

E
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50
Créditos

Apresentar a compreensão sobre os educandos a serem 
atendidos e a concepção/abordagem de trabalho com 
os mesmos, por meio de um texto a ser escrito no ato, 
com tema relacionado à entrevista. 

Expor sua proposta de trabalho bem como os meios 
para executá-las, inclusive apresentando memorial 
descritivo.

Observação: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está disponível no 
endereço eletrônico:www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm ou nos Conselhos 
Tutelares e papelarias. Proposta Pedagógica da EJA, Diretrizes Curriculares da 
EJA, Resoluções abrangentes à EJA, textos relacionados à Educação de Jovens e 
Adultos-EJA e de interesse individual, podem ser consultados no portal da Secretaria 
de Estado da Educação no endereço:www.educacao.pr.gov.br. Legislações em 
geral voltadas ao servidor público podem ser consultadas no endereço: www.
portaldoservidor.pr.gov.br/arquivos/File/estatutoservidor.pdf. Os Cadernos do IASP 
podem ser consultados no endereço eletrônico: www.tjsc.jus.br/.../Cadernos%20
do%20IASP_Pensando%20e%20pratica. A Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/
SEJU/SECJ, pode ser consultada no endereço: www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/
pesquisarAto.do?action...1 e a Lei n.º 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 no endereço 
eletrônico: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm.

III analisar todos os recursos solicitados pelos inscritos no 
Processo de Seleção Interno dentro do prazo estipulado neste Edital. 

2.1 São atribuições do GRHS/SEED, tornar pública a abertura de 
inscrições e o resultado do Processo de Seleção, por meio de Edital a 
ser afixado nos NREs e disponibilizá-lo no Portal da Educação, no 
endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br e via correio eletrônico 
Expresso aos NREs e ao DEB – EJA/SEED. 

3 Das Vagas 
3.1 Serão selecionados somente os servidores Agente 

Educacional II da SEED classificados no Processo de Seleção Interno, 
inscritos pelo presente Edital, com média mínima de 6,0 (seis) em cada 
uma das 4 (quatro) fases e os chamamentos ocorrerão de acordo com a 
necessidade de suprimento ou substituição da Unidade Socioeducativa. 

3.1.1 Para assumir a vaga, o servidor classificado não 
poderá estar usufruindo de Licença Especial ou afastado para 
tratamento de saúde.  

3.1.2 O servidor, para assumir a vaga para a qual for 
selecionado, deverá fazer uma Visita Técnica na unidade para a qual se 
inscreveu e preencher o Termo de Concordância – Anexo III, 
devidamente carimbado pela direção da Unidade Socioeducativa. 

3.2 Os servidores selecionados permanecerão na lista de 
classificação para preenchimento de vagas durante a vigência deste 
Edital.  

3.3 A carga horária das demandas ofertadas para servidores em 
cada Unidade Socioeducativa - CENSE equivalerá a 40 (quarenta) horas 
para desempenhar funções administrativas e/ou técnicas, de acordo 
com a necessidade e especificidade de cada unidade socioeducativa. 

3.4 O servidor aprovado e que assumir as atividades, terá direito 
à gratificação de insalubridade prevista na Lei Estadual n.º 10.692/93, de 
27/12/1993 e de zona e de risco de vida (prevista nos incisos V e X do 
art. 172 da Lei Estadual n.º 6174/70, de 20/11/1970). 

3.4.1 O período de vigência da gratificação será implantado 
em folha de pagamento do servidor através do GRHS da Secretaria de 
Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS durante o período 
em que estiver desempenhando suas funções na Unidade 
Socioeducativa. 

4 Das Inscrições 
4.1 A inscrição deverá ser realizada pelo candidato ou mediante 

Procurador, por instrumento particular e, em ambos os casos, 
acompanhada dos documentos obrigatórios (RG, CPF e demais 
comprovantes). 

4.2 As inscrições deverão ser realizadas no NRE ao qual a 
Unidade Socioeducativa- CENSE esteja vinculada nos dias 04 e 05 de 
Julho de 2013, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

4.3 Para assumir a vaga no Processo de Seleção Interno, o 
candidato deve atender aos seguintes requisitos:  

I. I ser servidor do Quadro de Funcionários da Educação 
Básica – QFEB; 

II. ter cumprido estágio probatório; 
III. não possuir antecedentes criminais; 
IV. não ter cumprido penalidades nos últimos 5 (cinco) 

anos, bem como ter respondido, ou estar respondendo, a processo 
administrativo no exercício de cargo público ou atividades profissionais;  

V. não ter deixado de prestar serviço em estabelecimento 
de ensino que funciona nas dependências de Unidades Penais ou de 
Centros Socioeducativos, em decorrência de descumprimento das 
Normas de Conduta Funcional nos últimos 5 (cinco) anos; 

VI. não ter sido desligado de estabelecimento de ensino que 
funciona nas dependências de Unidades Penais ou de Centros de 
Socioeducação em virtude de avaliação insuficiente para o desempenho 
da função nos últimos 5 (cinco) anos; 

VII. apresentar Termo de Concordância devidamente 
preenchido; 

VIII.  não estar desempenhando suas funções em Unidades 
Prisionais. Caso o servidor esteja atuando em unidade prisional e queira 
se inscrever para o presente Edital, somente o poderá fazer se não 
estiver vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos - SEJU. 

4.4 É vedada a inscrição condicional. 
4.5 Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via Internet. 
4.6 Ao inscrever-se, o candidato deverá apresentar originais e 

fotocópias, conforme solicitado nos documentos abaixo: 
I. ficha de requerimento de inscrição, fornecida no NRE, 

na qual declare preencher os requisitos exigidos neste Edital, conforme 
Anexo I; 

II. Curriculum Vitae atualizado e assinado, juntamente com 
o Memorial Descritivo que deverá relatar sua trajetória institucional e 
suas práxis, com originais e fotocópias dos títulos mencionados;  

III. relatório de Situação Histórico Funcional atualizado 
(dossiê), disponível no Grupo de Atendimento de Recursos Humanos 
dos Núcleos Regionais de Educação; 

IV. original e fotocópia do Registro-Geral (Carteira de 
Identidade); 

V. original e fotocópia do comprovante de rendimentos 
(contracheque); 

VI. cópia da documentação elencada no item 4.3 do 
presente Edital; 

VII. Termo de Compromisso devidamente preenchido e 
assinado, conforme Anexo II deste Edital; 

VIII. comprovante de residência; 
4.7 As inscrições somente serão efetivadas mediante a 

comprovação, por um dos membros da Comissão Especial, de que o 
candidato preenche todos os requisitos acima mencionados e: 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

EDITAL N.º 40/2013 – DG/SEED 

PROCESSO DE SELEÇÃO E OU CADASTRO DE RESERVA DE 
AGENTE EDUCACIONAL II DA SEED PARA SUPRIMENTO DE 
DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE OFERTAM 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA EDUCANDOS EM 

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no 
uso das atribuições legais, com base na Lei Federal n.º 9394/1996, Lei 
Federal n.º 10.172/2001, Lei Complementar n.º 103/2004, e na 
Resolução Conjunta n.º 01/2011 – SEED/SEJU/SECJ, considerando o 
Termo de Cooperação Técnica n.º 3720130440/2013, entre a Secretaria 
de Estado da Educação - SEED e a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social - SEDS, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 
o presente Edital, que estabelece as normas para a realização do 
Processo Seletivo Interno, destinado a selecionar servidores Agente 
Educacional II, do Quadro de Funcionários da Educação Básica - QFEB, 
segundo a Resolução Conjunta n.º 01/2011, § 4 do art. 11, objetivando o 
atendimento nas Unidades Socioeducativas – CENSE, vinculadas por 
meio de Ações Pedagógicas Descentralizadas – APEDs especiais, dos 
Centros de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, dos 
municípios em parceria com a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social – SEDS, para ofertar Educação de Jovens e 
Adultos a educandos em privação de liberdade. 

1 Das Disposições Preliminares 
A Seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo suprir

demandas, bem como compor banco de reserva, de acordo com a 
necessidade das Unidades Socioeducativas, no cargo de Agente 
Educacional II, conforme quadro abaixo: 

NRE CENSE CEEBJA MUNICÍPIO 
Área
Metropolitana 
Norte 

São Francisco Dr. Mario Faraco Piraquara 

Área
Metropolitana 
Sul

Fazenda Rio 
Grande 

Fazenda Rio 
Grande 

Fazenda Rio 
Grande 

São José dos 
Pinhais

São José dos 
Pinhais

São José dos 
Pinhais

Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão 

Cascavel Cascavel-I  Joaquina Mattos 
Branco Cascavel Cascavel-II 

Curitiba 
Curitiba CEAD Poty 

Lazarotto Curitiba Joana Miguel 
Richa 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Prof. Orides Balotim 
Guerra Foz do Iguaçu 

Laranjeiras do 
Sul

Laranjeiras do 
Sul Laranjeiras do Sul Laranjeiras do 

Sul

Jacarezinho Santo Antônio da 
Platina 

CE. Maria Dalila 
Pinto 

Santo Antônio da 
Platina 

Londrina Londrina-I  Londrina Londrina Londrina-II 
Maringá Maringá Manoel Rodrigues Maringá 
Paranavaí Paranavaí Newton Guimarães Paranavaí 
Pato Branco Pato Branco Pato Branco Pato Branco 

Ponta Grossa Ponta Grossa Prof. Paschoal 
Salles Rosa Ponta Grossa 

Toledo Toledo Toledo Toledo 
Umuarama Umuarama Umuarama Umuarama 

1.1 O presente Edital terá validade pelo prazo de um ano, a partir 
da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, 
de acordo com o interesse da administração. 

1.2 A seleção será feita em 2 (duas) etapas, sendo a primeira 
etapa a Análise de Currículo e Memorial Descritivo e a segunda etapa, 
Avaliação e Entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. 

1.2.1 A nota mínima em cada fase será de 6.0 (seis) pontos, 
como consta no item 3.1. 

1.3 O Processo de Seleção será coordenado, executado e 
supervisionado por uma Comissão Especial, constituída por 2 (dois) 
servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação - SEED, em 
exercício no Núcleo Regional da Educação, sendo 1 (um) da equipe 
pedagógica da EJA e 1 (um) do GARH/NRE e por 2 (dois) servidores 
indicados pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 
Social - SEDS, todos designados por ato próprio da Diretoria-Geral da 
SEED. Os membros da comissão deverão possuir curso superior. 

2 Atribuições da Comissão Especial 
I responsabilizar-se pelo Processo de Seleção, desde a 

inscrição até a conclusão das 4 (quatro) fases: Análise de Currículo e 
Memorial Descritivo, primeira etapa e, Avaliação e Entrevista, segunda 
etapa; 

II  encaminhar o resultado do Processo de Seleção Interna ao 
Departamento de Educação Básica – Educação de Jovens e Adultos – 
DEB-EJA/SEED e ao Grupo de Recursos Humanos Setorial – 
GRHS/SEED, para fins de publicação, via correio eletrônico Expresso; 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

EDITAL N.º 40/2013 – DG/SEED 

PROCESSO DE SELEÇÃO E OU CADASTRO DE RESERVA DE 
AGENTE EDUCACIONAL II DA SEED PARA SUPRIMENTO DE 
DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE OFERTAM 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA EDUCANDOS EM 

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no 
uso das atribuições legais, com base na Lei Federal n.º 9394/1996, Lei 
Federal n.º 10.172/2001, Lei Complementar n.º 103/2004, e na 
Resolução Conjunta n.º 01/2011 – SEED/SEJU/SECJ, considerando o 
Termo de Cooperação Técnica n.º 3720130440/2013, entre a Secretaria 
de Estado da Educação - SEED e a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social - SEDS, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 
o presente Edital, que estabelece as normas para a realização do 
Processo Seletivo Interno, destinado a selecionar servidores Agente 
Educacional II, do Quadro de Funcionários da Educação Básica - QFEB, 
segundo a Resolução Conjunta n.º 01/2011, § 4 do art. 11, objetivando o 
atendimento nas Unidades Socioeducativas – CENSE, vinculadas por 
meio de Ações Pedagógicas Descentralizadas – APEDs especiais, dos 
Centros de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, dos 
municípios em parceria com a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social – SEDS, para ofertar Educação de Jovens e 
Adultos a educandos em privação de liberdade. 

1 Das Disposições Preliminares 
A Seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo suprir

demandas, bem como compor banco de reserva, de acordo com a 
necessidade das Unidades Socioeducativas, no cargo de Agente 
Educacional II, conforme quadro abaixo: 

NRE CENSE CEEBJA MUNICÍPIO 
Área
Metropolitana 
Norte 

São Francisco Dr. Mario Faraco Piraquara 

Área
Metropolitana 
Sul

Fazenda Rio 
Grande 

Fazenda Rio 
Grande 

Fazenda Rio 
Grande 

São José dos 
Pinhais

São José dos 
Pinhais

São José dos 
Pinhais

Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão Campo Mourão 

Cascavel Cascavel-I  Joaquina Mattos 
Branco Cascavel Cascavel-II 

Curitiba 
Curitiba CEAD Poty 

Lazarotto Curitiba Joana Miguel 
Richa 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Prof. Orides Balotim 
Guerra Foz do Iguaçu 

Laranjeiras do 
Sul

Laranjeiras do 
Sul Laranjeiras do Sul Laranjeiras do 

Sul

Jacarezinho Santo Antônio da 
Platina 

CE. Maria Dalila 
Pinto 

Santo Antônio da 
Platina 

Londrina Londrina-I  Londrina Londrina Londrina-II 
Maringá Maringá Manoel Rodrigues Maringá 
Paranavaí Paranavaí Newton Guimarães Paranavaí 
Pato Branco Pato Branco Pato Branco Pato Branco 

Ponta Grossa Ponta Grossa Prof. Paschoal 
Salles Rosa Ponta Grossa 

Toledo Toledo Toledo Toledo 
Umuarama Umuarama Umuarama Umuarama 

1.1 O presente Edital terá validade pelo prazo de um ano, a partir 
da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, 
de acordo com o interesse da administração. 

1.2 A seleção será feita em 2 (duas) etapas, sendo a primeira 
etapa a Análise de Currículo e Memorial Descritivo e a segunda etapa, 
Avaliação e Entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. 

1.2.1 A nota mínima em cada fase será de 6.0 (seis) pontos, 
como consta no item 3.1. 

1.3 O Processo de Seleção será coordenado, executado e 
supervisionado por uma Comissão Especial, constituída por 2 (dois) 
servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação - SEED, em 
exercício no Núcleo Regional da Educação, sendo 1 (um) da equipe 
pedagógica da EJA e 1 (um) do GARH/NRE e por 2 (dois) servidores 
indicados pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 
Social - SEDS, todos designados por ato próprio da Diretoria-Geral da 
SEED. Os membros da comissão deverão possuir curso superior. 

2 Atribuições da Comissão Especial 
I responsabilizar-se pelo Processo de Seleção, desde a 

inscrição até a conclusão das 4 (quatro) fases: Análise de Currículo e 
Memorial Descritivo, primeira etapa e, Avaliação e Entrevista, segunda 
etapa; 

II  encaminhar o resultado do Processo de Seleção Interna ao 
Departamento de Educação Básica – Educação de Jovens e Adultos – 
DEB-EJA/SEED e ao Grupo de Recursos Humanos Setorial – 
GRHS/SEED, para fins de publicação, via correio eletrônico Expresso; 
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7.3 Na entrevista (avaliação escrita e apresentação oral), 
conjuntamente, serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 100 (cem). 

8 Dos Recursos 
8.1 O servidor poderá interpor recurso no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas após a publicação do resultado de cada etapa, 
no NRE de inscrição e perante a Comissão Especial, e esta terá como 
prazo até 48 (quarenta e oito) horas para apresentar à devolutiva. 

8.1.1 Os recursos serão analisados de acordo com o 
Decreto n.º 7116, de 28 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial 
n.º 8902, de 21 de fevereiro de 2013. 

8.2 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário próprio, 
fornecido pelo NRE de inscrição. 

9 Do Resultado Final do Processo de Seleção  
9.1 O resultado final classificatório consiste na análise de 

currículo e memorial descritivo, com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) 
em cada fase e na entrevista (avaliação escrita e apresentação oral), 
também com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) em cada fase, de acordo 
com a fórmula abaixo: 

Nota de Currículo(Currículo e Memorial Descritivo)+Nota da 
Entrevista(Avaliação Escrita e Apresentação oral) 

2
9.1.1 A nota de cada fase será somada e dividida por 2 

(dois). A nota final mínima de cada etapa, também será somada e 
dividida por 2 (dois) de acordo com a fórmula acima, para obtenção da 
média final mínima que não poderá ser inferior a 6,0 (seis) pontos.

9.2 A média final mínima para classificação no Processo de 
Seleção será 6,0 (seis) pontos, observando o disposto no item 3.1 e 
9.1.1 deste Edital. 

9.3 O candidato que não obtiver a média final mínima exigida 
está automaticamente desclassificado do Processo de Seleção. 

9.4 Em caso de empate na classificação, os critérios para 
desempate são os seguintes: 

I. maior tempo de serviço no Estado do Paraná; 
II. maior classe 
III. mais idoso 

9.5 O resultado final do Processo de Seleção será divulgado 
pelo NRE 48 (quarenta e oito) horas após a análise final dos recursos e 
publicado pela SEED no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br,
na data de 31 de Julho de 2013, como ressaltado no item 2.1 do 
presente Edital. 

10 Das Disposições Finais 
10.1 A inscrição implica na aceitação tácita do estabelecido 

neste Edital. 
10.2 As informações contidas na ficha de inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato. 
10.3 O candidato que não comparecer no dia, local e hora 

designados para o cumprimento de todas as etapas, terá sua inscrição 
cancelada pela Comissão Especial. Do cancelamento da inscrição não 
caberá recurso. 

10.4 Havendo candidatos classificados, a vigência do Edital 
poderá ser prorrogada por mais 1 (um) ano, conforme necessidade e 
interesse da Administração Pública. 

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial e com parecer final da SEED em parceria com a SEDS. 

10.6 Os servidores classificados no processo de Seleção que 
trata o presente Edital, regulamentado pela Resolução Conjunta n.º 
01/2011 – SEED/SEJU/SECJ, serão chamados por ordem de 
classificação, durante a validade do presente Edital. 

10.7 O suprimento dos servidores nas demandas, realizar-se-
á após visita técnica à Unidade Socioeducativa para a qual tenham sido 
selecionados, com o intuito de receberem orientações referentes aos 
procedimentos de segurança, em observância às normas e diretrizes 
instituídas pela Unidade. 

10.8 Não haverá lotação/fixação dos servidores selecionados 
por este Edital para o desempenho de suas funções nas Unidades 
Socioeducativas que oferecem escolarização para educandos em 
privação de liberdade.  

10.9 O servidor designado para suprir a demanda nas 
Unidades Socioeducativas terá sua lotação mantida no estabelecimento 
de ensino de origem. 

10.10 Considerando a especificidade das Unidades 
Socioeducativas, em qualquer situação em que houver restrições ou 
dificuldades para o cumprimento de horário e/ou realização de 
atividades necessárias ao bom andamento do serviço, o professor e 
professor pedagogo, poderá ser desligado e retornar ao seu local de 
lotação quando: 

a) por decisão própria/voluntária;  
b) não cumprir as normas estabelecidas pelo 

Departamento de Educação Básica, Coordenação de Educação de 
Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação; 

c) quando não cumprir as normas estabelecidas pela 
Coordenação de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social. 

Curitiba, 24 de junho de 2013. 
Jorge Eduardo Wekerlin 

Diretor-Geral 

ANEXO I DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 

PROCESSO DE SELEÇÃO E OU CADASTRO DE RESERVA DE 
SERVIDORES DA SEED PARA SUPRIMENTO DE DEMANDA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE 

a) apresentar certidão, dos 05 (cinco) últimos anos, que 
comprove a inexistência de antecedentes criminais, expedida pela 
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná – 
SESP ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado, no endereço 
eletrônico: www.dpf.gov.br;  

b) declaração de não ter sido condenado, nos últimos 05 
(cinco) anos, ao cumprimento de penalidade administrativa de 
suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria ou de qualquer 
outra procedência, expedida pelo NRE. 

5 Das Especificidades 
5.1 Os servidores não classificados na primeira etapa (análise de 

currículo e memorial descritivo) estão automaticamente desclassificados 
para a próxima etapa. 

5.2 Os servidores terão conhecimento dos resultados de cada 
etapa e suas fases, por meio de divulgação dos resultados parciais
fornecidos pelo NRE, que serão publicados separadamente e expostos 
em local visível somente no NRE. 

5.3 O servidor contratado será submetido a 2 (duas) avaliações 
de desempenho no decorrer de cada ano em que estiver 
desempenhando suas funções na Unidade Socioeducativa, na forma 
descrita na Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/SEJU/SECJ, e, caso 
não obtenha avaliação satisfatória, o servidor retornará ao seu local de 
lotação. 

5.4 O servidor selecionado será suprido com 20 (vinte) horas no 
período matutino e 20 (vinte) horas no período vespertino.

5.5 O servidor contratado deverá desempenhar suas funções na 
Unidade Socioeducativa pelo período de 12 (doze) meses ininterruptos, 
e somente após o cumprimento deste período é que poderá solicitar 
qualquer espécie de licença, exceto as previstas nos incisos I, II, III, IV, 
V e VI do artigo 208 da Lei n.º 6174/70. 

5.6 O servidor deverá ter ciência, compreensão e disponibilidade 
para aceitar trabalhar nas Unidades Socioeducativas - CENSE, pois o 
funcionamento, rotinas e calendário possuem peculiaridades 
diferenciadas das cotidianas da realidade Escolar e/ou dos CEEBJA.  

6 Da Análise dos Currículos 
6.1 A análise dos currículos dos candidatos somente será 

executada pelos membros reunidos da Comissão Especial que 
representam  a  SEED/NRE  e 

SEDS (Resolução n.º 01/11) e com registro em ata. 
6.2 A análise dos currículos deverá obedecer rigorosamente aos 

critérios estabelecidos no Anexo IV do presente Edital. 
6.2.1 O resultado da análise do Currículo e Memorial 

Descritivo será divulgado no dia 10 de Julho de 2013 às 17horas.
6.3 Para efeito de contagem de tempo de experiência 

profissional será considerado, somente os anos inteiros, descartando-se 
as frações de dias e meses. 

6.4 Os critérios para pontuação da análise de Currículo, 
considerado como efeito classificatório pressupõe a apresentação de 
Memorial Descritivo e dos documentos originais e fotocópias abaixo 
elencados: 

a)  comprovante de tempo de serviço, na Educação de 
Jovens e Adultos, em instituições públicas ou privadas, na função para a 
qual estiver se inscrevendo, expedida pelo NRE e/ou Carteira de 
Trabalho;

b) comprovante de tempo de serviço em Instituições 
Públicas ou privadas, não concomitante com o tempo de serviço na 
Educação de Jovens e Adultos, na função para a qual estiver se 
inscrevendo, expedida pelo NRE e/ou Carteira de Trabalho; 

c) declaração de assiduidade dos últimos 02 (dois) anos 
fornecida pelo NRE e ou direção, caso seja instituição privada; 

d)  ertificado de Pós-Graduação ou Curso de Extensão em 
Educação de Jovens e Adultos, com carga horária mínima de 280 
(duzentas e oitenta) horas, que atenda à legislação vigente; 

e) certificado de Pós-Graduação na área da Educação ou 
área específica da sua formação, reconhecido pelo MEC, com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 

f) certificado de Mestrado ou Doutorado em Educação ou 
área específica da função; 

g) certificados de cursos de capacitação e/ou formação na 
área da Educação, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, 
nos últimos 03 (três) anos. 

6.4.1 Aos Currículos serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 
100 (cem), seguindo a documentação entregue e a ordem de pontuação 
no Anexo IV do presente Edital. 

7 Da Entrevista 
7.1 A entrevista será realizada em 2 (duas) fases, na sede do 

NRE respectivo ao da inscrição, sendo a primeira fase no dia 11 de 
Julho de 2013, no horário das 13 às 17 horas, onde haverá uma 
Avaliação Escrita, com questões dissertativas de, no mínimo, 10 (dez) 
linhas completas. Com a divulgação do resultado desta fase, no dia 16 
de Julho de 2013 até às 17horas.

7.1.1 A segunda fase da entrevista será com apresentação 
oral nos dias 23 e 24 de Julho de 2013, seguindo a ordem de 
classificação divulgada pelo NRE, no horário das 9h às 12h e das 
13h30 às 17h. Com a divulgação do resultado desta fase, no dia 25 de 
Julho de 2013 até às 17horas.

7.1.2 Será de responsabilidade do NRE, informar no Edital 
de Resultados a ordem dos classificados.   

7.2 A Comissão Especial será responsável, diretamente e 
presencialmente, pelas ações executadas na Entrevista (avaliação 
escrita e apresentação oral). 

7.2.1 Não será permitido qualquer tipo de consulta durante 
a avaliação escrita e apresentação oral. 

a) apresentar certidão, dos 05 (cinco) últimos anos, que 
comprove a inexistência de antecedentes criminais, expedida pela 
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná – 
SESP ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado, no endereço 
eletrônico: www.dpf.gov.br;  

b) declaração de não ter sido condenado, nos últimos 05 
(cinco) anos, ao cumprimento de penalidade administrativa de 
suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria ou de qualquer 
outra procedência, expedida pelo NRE. 

5 Das Especificidades 
5.1 Os servidores não classificados na primeira etapa (análise de 

currículo e memorial descritivo) estão automaticamente desclassificados 
para a próxima etapa. 

5.2 Os servidores terão conhecimento dos resultados de cada 
etapa e suas fases, por meio de divulgação dos resultados parciais
fornecidos pelo NRE, que serão publicados separadamente e expostos 
em local visível somente no NRE. 

5.3 O servidor contratado será submetido a 2 (duas) avaliações 
de desempenho no decorrer de cada ano em que estiver 
desempenhando suas funções na Unidade Socioeducativa, na forma 
descrita na Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/SEJU/SECJ, e, caso 
não obtenha avaliação satisfatória, o servidor retornará ao seu local de 
lotação. 

5.4 O servidor selecionado será suprido com 20 (vinte) horas no 
período matutino e 20 (vinte) horas no período vespertino.

5.5 O servidor contratado deverá desempenhar suas funções na 
Unidade Socioeducativa pelo período de 12 (doze) meses ininterruptos, 
e somente após o cumprimento deste período é que poderá solicitar 
qualquer espécie de licença, exceto as previstas nos incisos I, II, III, IV, 
V e VI do artigo 208 da Lei n.º 6174/70. 

5.6 O servidor deverá ter ciência, compreensão e disponibilidade 
para aceitar trabalhar nas Unidades Socioeducativas - CENSE, pois o 
funcionamento, rotinas e calendário possuem peculiaridades 
diferenciadas das cotidianas da realidade Escolar e/ou dos CEEBJA.  

6 Da Análise dos Currículos 
6.1 A análise dos currículos dos candidatos somente será 

executada pelos membros reunidos da Comissão Especial que 
representam  a  SEED/NRE  e 

SEDS (Resolução n.º 01/11) e com registro em ata. 
6.2 A análise dos currículos deverá obedecer rigorosamente aos 

critérios estabelecidos no Anexo IV do presente Edital. 
6.2.1 O resultado da análise do Currículo e Memorial 

Descritivo será divulgado no dia 10 de Julho de 2013 às 17horas.
6.3 Para efeito de contagem de tempo de experiência 

profissional será considerado, somente os anos inteiros, descartando-se 
as frações de dias e meses. 

6.4 Os critérios para pontuação da análise de Currículo, 
considerado como efeito classificatório pressupõe a apresentação de 
Memorial Descritivo e dos documentos originais e fotocópias abaixo 
elencados: 

a)  comprovante de tempo de serviço, na Educação de 
Jovens e Adultos, em instituições públicas ou privadas, na função para a 
qual estiver se inscrevendo, expedida pelo NRE e/ou Carteira de 
Trabalho;

b) comprovante de tempo de serviço em Instituições 
Públicas ou privadas, não concomitante com o tempo de serviço na 
Educação de Jovens e Adultos, na função para a qual estiver se 
inscrevendo, expedida pelo NRE e/ou Carteira de Trabalho; 

c) declaração de assiduidade dos últimos 02 (dois) anos 
fornecida pelo NRE e ou direção, caso seja instituição privada; 

d)  ertificado de Pós-Graduação ou Curso de Extensão em 
Educação de Jovens e Adultos, com carga horária mínima de 280 
(duzentas e oitenta) horas, que atenda à legislação vigente; 

e) certificado de Pós-Graduação na área da Educação ou 
área específica da sua formação, reconhecido pelo MEC, com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 

f) certificado de Mestrado ou Doutorado em Educação ou 
área específica da função; 

g) certificados de cursos de capacitação e/ou formação na 
área da Educação, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, 
nos últimos 03 (três) anos. 

6.4.1 Aos Currículos serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 
100 (cem), seguindo a documentação entregue e a ordem de pontuação 
no Anexo IV do presente Edital. 

7 Da Entrevista 
7.1 A entrevista será realizada em 2 (duas) fases, na sede do 

NRE respectivo ao da inscrição, sendo a primeira fase no dia 11 de 
Julho de 2013, no horário das 13 às 17 horas, onde haverá uma 
Avaliação Escrita, com questões dissertativas de, no mínimo, 10 (dez) 
linhas completas. Com a divulgação do resultado desta fase, no dia 16 
de Julho de 2013 até às 17horas.

7.1.1 A segunda fase da entrevista será com apresentação 
oral nos dias 23 e 24 de Julho de 2013, seguindo a ordem de 
classificação divulgada pelo NRE, no horário das 9h às 12h e das 
13h30 às 17h. Com a divulgação do resultado desta fase, no dia 25 de 
Julho de 2013 até às 17horas.

7.1.2 Será de responsabilidade do NRE, informar no Edital 
de Resultados a ordem dos classificados.   

7.2 A Comissão Especial será responsável, diretamente e 
presencialmente, pelas ações executadas na Entrevista (avaliação 
escrita e apresentação oral). 

7.2.1 Não será permitido qualquer tipo de consulta durante 
a avaliação escrita e apresentação oral. 

III analisar todos os recursos solicitados pelos inscritos no 
Processo de Seleção Interno dentro do prazo estipulado neste Edital. 

2.1 São atribuições do GRHS/SEED, tornar pública a abertura de 
inscrições e o resultado do Processo de Seleção, por meio de Edital a 
ser afixado nos NREs e disponibilizá-lo no Portal da Educação, no 
endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br e via correio eletrônico 
Expresso aos NREs e ao DEB – EJA/SEED. 

3 Das Vagas 
3.1 Serão selecionados somente os servidores Agente 

Educacional II da SEED classificados no Processo de Seleção Interno, 
inscritos pelo presente Edital, com média mínima de 6,0 (seis) em cada 
uma das 4 (quatro) fases e os chamamentos ocorrerão de acordo com a 
necessidade de suprimento ou substituição da Unidade Socioeducativa. 

3.1.1 Para assumir a vaga, o servidor classificado não 
poderá estar usufruindo de Licença Especial ou afastado para 
tratamento de saúde.  

3.1.2 O servidor, para assumir a vaga para a qual for 
selecionado, deverá fazer uma Visita Técnica na unidade para a qual se 
inscreveu e preencher o Termo de Concordância – Anexo III, 
devidamente carimbado pela direção da Unidade Socioeducativa. 

3.2 Os servidores selecionados permanecerão na lista de 
classificação para preenchimento de vagas durante a vigência deste 
Edital.  

3.3 A carga horária das demandas ofertadas para servidores em 
cada Unidade Socioeducativa - CENSE equivalerá a 40 (quarenta) horas 
para desempenhar funções administrativas e/ou técnicas, de acordo 
com a necessidade e especificidade de cada unidade socioeducativa. 

3.4 O servidor aprovado e que assumir as atividades, terá direito 
à gratificação de insalubridade prevista na Lei Estadual n.º 10.692/93, de 
27/12/1993 e de zona e de risco de vida (prevista nos incisos V e X do 
art. 172 da Lei Estadual n.º 6174/70, de 20/11/1970). 

3.4.1 O período de vigência da gratificação será implantado 
em folha de pagamento do servidor através do GRHS da Secretaria de 
Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS durante o período 
em que estiver desempenhando suas funções na Unidade 
Socioeducativa. 

4 Das Inscrições 
4.1 A inscrição deverá ser realizada pelo candidato ou mediante 

Procurador, por instrumento particular e, em ambos os casos, 
acompanhada dos documentos obrigatórios (RG, CPF e demais 
comprovantes). 

4.2 As inscrições deverão ser realizadas no NRE ao qual a 
Unidade Socioeducativa- CENSE esteja vinculada nos dias 04 e 05 de 
Julho de 2013, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

4.3 Para assumir a vaga no Processo de Seleção Interno, o 
candidato deve atender aos seguintes requisitos:  

I. I ser servidor do Quadro de Funcionários da Educação 
Básica – QFEB; 

II. ter cumprido estágio probatório; 
III. não possuir antecedentes criminais; 
IV. não ter cumprido penalidades nos últimos 5 (cinco) 

anos, bem como ter respondido, ou estar respondendo, a processo 
administrativo no exercício de cargo público ou atividades profissionais;  

V. não ter deixado de prestar serviço em estabelecimento 
de ensino que funciona nas dependências de Unidades Penais ou de 
Centros Socioeducativos, em decorrência de descumprimento das 
Normas de Conduta Funcional nos últimos 5 (cinco) anos; 

VI. não ter sido desligado de estabelecimento de ensino que 
funciona nas dependências de Unidades Penais ou de Centros de 
Socioeducação em virtude de avaliação insuficiente para o desempenho 
da função nos últimos 5 (cinco) anos; 

VII. apresentar Termo de Concordância devidamente 
preenchido; 

VIII.  não estar desempenhando suas funções em Unidades 
Prisionais. Caso o servidor esteja atuando em unidade prisional e queira 
se inscrever para o presente Edital, somente o poderá fazer se não 
estiver vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos - SEJU. 

4.4 É vedada a inscrição condicional. 
4.5 Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via Internet. 
4.6 Ao inscrever-se, o candidato deverá apresentar originais e 

fotocópias, conforme solicitado nos documentos abaixo: 
I. ficha de requerimento de inscrição, fornecida no NRE, 

na qual declare preencher os requisitos exigidos neste Edital, conforme 
Anexo I; 

II. Curriculum Vitae atualizado e assinado, juntamente com 
o Memorial Descritivo que deverá relatar sua trajetória institucional e 
suas práxis, com originais e fotocópias dos títulos mencionados;  

III. relatório de Situação Histórico Funcional atualizado 
(dossiê), disponível no Grupo de Atendimento de Recursos Humanos 
dos Núcleos Regionais de Educação; 

IV. original e fotocópia do Registro-Geral (Carteira de 
Identidade); 

V. original e fotocópia do comprovante de rendimentos 
(contracheque); 

VI. cópia da documentação elencada no item 4.3 do 
presente Edital; 

VII. Termo de Compromisso devidamente preenchido e 
assinado, conforme Anexo II deste Edital; 

VIII. comprovante de residência; 
4.7 As inscrições somente serão efetivadas mediante a 

comprovação, por um dos membros da Comissão Especial, de que o 
candidato preenche todos os requisitos acima mencionados e: 
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                                      FICHA DE INSCRIÇÃO 
1 – Identificação 
Nome do candidato: 
CPF:                                           RG:                                       UF: 
Endereço:                                                                              n.º 
Bairro:                                       Cidade:                Estado: 
CEP:                                         Telefone: 
Fax:                                           E-mail: 

2 – Situação Funcional 
Vínculo: 
Estabelecimento de atuação: 
Município: 
Tempo de Serviço: 

3 – Formação 
Graduação:
Nome do Curso/Local: 
Ano de conclusão: 
Pós-Graduação:
Nome do Curso/Local: 
Ano de conclusão: 
Outros cursos de Pós-Graduação: 
Mestrado:  
Nome do Curso/Local: 
Ano de conclusão: 
Doutorado: 
Nome do Curso/Local: 
Ano de conclusão: 

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, que estou  
ciente dos critérios estabelecidos no Edital n.º 40/2013-DG/SEED e que 
apresentei a documentação exigida. 
Assinatura:

Recebi de_______________________ a presente inscrição para o Processo 
de Seleção Interno dos Servidores Públicos da SEED, referente ao Edital 
n.º 40/2013 - DG/SEED, para o suprimento da vaga de:        _____ para o  
CENSE: _______________________. 
Nome do funcionário do NRE: 
Assinatura do funcionário do NRE: 
Data do Recebimento:  

EDUCAÇÃO BÁSICA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS PARA EDUCANDOS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

Curso de Informática ou 
Curso de Redação, com 
carga horária mínima de 
30 horas. 

10
créditos 

Cada curso 
equivale a 5 

créditos 

ANEXO V DO EDITAL N.° 40/2013 – DG/SEED 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA 
ENTREVISTA/AVALIAÇÃO:

C
R
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VALOR MÁXIMO 
DOS CRÉDITOS ITENS

C
O

N
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ÍF
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O
 

50
créditos 

Demonstrar conhecimento do Estatuto 
Penitenciário do Estado do Paraná, e/ou 
do Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dos Cadernos do IASP. 

Demonstrar conhecimento das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e do Estado do 
Paraná e da Proposta Pedagógica da 
EJA vigente nos estabelecimentos da 
Rede Pública Estadual. 

PR
O

PO
ST

A
 

D
E 

A
B

O
R

D
A

G
EM

 

50
créditos 

Apresentar a compreensão sobre os 
educandos a serem atendidos e a 
concepção/abordagem de trabalho com 
os mesmos, por meio de um texto a ser 
escrito no ato, com tema relacionado à 
entrevista.  

Expor sua proposta de trabalho bem 
como os meios para executá-las, 
inclusive apresentando memorial 
descritivo. 

Observação: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está 
disponível no endereço eletrônico: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm ou nos Conselhos Tutelares 
e papelarias. Proposta Pedagógica da EJA, Diretrizes Curriculares da 
EJA, Resoluções abrangentes à EJA, textos relacionados à Educação 
de Jovens e Adultos-EJA e de interesse individual, podem ser 
consultados no portal da Secretaria de Estado da Educação no 
endereço: www.educacao.pr.gov.br. Legislações em geral voltadas ao 
servidor público podem ser consultadas no endereço: 
www.portaldoservidor.pr.gov.br/arquivos/File/estatutoservidor.pdf . Os 
Cadernos do IASP podem ser consultados no endereço eletrônico: 
www.tjsc.jus.br/.../Cadernos%20do%20IASP_Pensando%20e%20pratic
a. A Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/SEJU/SECJ, pode ser 
consultada no endereço: 
www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action...1 e a Lei 
n.º 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 no endereço eletrônico: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm .

ANEXO II DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 
TERMO DE COMPROMISSO 

Nome
completo:__________________________________________________ 

RG n.º ______________________, servidor público, tenho ciência de 
que a função pretendida exige o cumprimento de medidas de segurança 
nas Unidades Socioeducativas - CENSE e COMPROMETO-ME em 
cumpri-las fielmente durante o período em que estiver desempenhando 
suas funções dentro do CENSE. 

___________________, _____ de _________________de 2013. 
(Local e data) 

________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

ANEXO III DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 
Eu, __________________________________________________, 

portador do RG n.º ________________________, Servidor Público, 
tenho ciência de que a função pretendida exige o atendimento 
diferenciado por se tratar de ambiente socioeducativo, durante o tempo 
em que estiver desempenhando minhas funções nesta Unidade de 
Socioeducação. 

Concordo em respeitar as exigências que o serviço requer, 
cumprindo jornada de trabalho no período matutino ou vespertino, bem 
como em ser avaliado periodicamente, para continuar ou não, 
exercendo minhas funções na referida Unidade Socioeducativa. 

Tendo a ciência de que o não cumprimento das normas 
estabelecidas pelas Unidades de Socioeducação e entidades 
conveniadas SEED/SEDS, implicará no desligamento imediato e 
automático do servidor, não cabendo recurso. 

___________________, _____ de _________________de 2013. 
(Local e data) 

_______________________________ 
Assinatura do(a) servidor(a) 

________________________________________ 
Assinatura do Diretor da Unidade Socioeducativa 

ANEXO IV DO EDITAL N.° 40/2013 – DG/SEED 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E 
MEMORIAL DESCRITIVO DE AGENTE EDUCACIONAL II 
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P
R
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S
S
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N

A
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40
créditos 

Tempo de serviço na 
função na Educação de 
Jovens e Adultos. 

30
créditos 

Cada ano 
equivale a 
6 créditos 

Tempo de serviço na 
função, não concomitante 
com o tempo de serviço 
na EJA. 10

créditos 

Cada ano 
equivale a 
2 créditos 

A
S

SI
D

U
ID

A
D

E 

20
créditos 

Avaliação de 
assiduidade, abrangendo 
os últimos 02 (dois) anos, 
adotando-se o critério de 
valor para esta 
especificidade. 

20
créditos 

nenhum
a falta 

20
créditos

até duas 
faltas 

15
créditos

até cinco 
faltas 

10
créditos

até sete 
faltas 

05
créditos

mais de 
sete 
faltas 

Nenhum
crédito

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

40
créditos 

Curso de Graduação, 
com reconhecimento 
legal.

15
créditos 

será considerado
apenas um curso

Participação em cursos 
de aperfeiçoamento 
profissional na área 
administrativa, com carga 
horária mínima de 16 
horas.

15
créditos 

Cada 16 horas de 
curso equivale a 

2,5 créditos 

ANEXO II DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 
TERMO DE COMPROMISSO 

Nome
completo:__________________________________________________ 

RG n.º ______________________, servidor público, tenho ciência de 
que a função pretendida exige o cumprimento de medidas de segurança 
nas Unidades Socioeducativas - CENSE e COMPROMETO-ME em 
cumpri-las fielmente durante o período em que estiver desempenhando 
suas funções dentro do CENSE. 

___________________, _____ de _________________de 2013. 
(Local e data) 

________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

ANEXO III DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 
Eu, __________________________________________________, 

portador do RG n.º ________________________, Servidor Público, 
tenho ciência de que a função pretendida exige o atendimento 
diferenciado por se tratar de ambiente socioeducativo, durante o tempo 
em que estiver desempenhando minhas funções nesta Unidade de 
Socioeducação. 

Concordo em respeitar as exigências que o serviço requer, 
cumprindo jornada de trabalho no período matutino ou vespertino, bem 
como em ser avaliado periodicamente, para continuar ou não, 
exercendo minhas funções na referida Unidade Socioeducativa. 

Tendo a ciência de que o não cumprimento das normas 
estabelecidas pelas Unidades de Socioeducação e entidades 
conveniadas SEED/SEDS, implicará no desligamento imediato e 
automático do servidor, não cabendo recurso. 

___________________, _____ de _________________de 2013. 
(Local e data) 

_______________________________ 
Assinatura do(a) servidor(a) 

________________________________________ 
Assinatura do Diretor da Unidade Socioeducativa 

ANEXO IV DO EDITAL N.° 40/2013 – DG/SEED 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E 
MEMORIAL DESCRITIVO DE AGENTE EDUCACIONAL II 
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40
créditos 

Tempo de serviço na 
função na Educação de 
Jovens e Adultos. 

30
créditos 

Cada ano 
equivale a 
6 créditos 

Tempo de serviço na 
função, não concomitante 
com o tempo de serviço 
na EJA. 10

créditos 

Cada ano 
equivale a 
2 créditos 

A
SS

ID
UI

D
AD

E 

20
créditos 

Avaliação de 
assiduidade, abrangendo 
os últimos 02 (dois) anos, 
adotando-se o critério de 
valor para esta 
especificidade. 

20
créditos 

nenhum
a falta 

20
créditos

até duas 
faltas 

15
créditos

até cinco 
faltas 

10
créditos

até sete 
faltas 

05
créditos

mais de 
sete 
faltas 

Nenhum
crédito

FO
R

M
AÇ

Ã
O

 

40
créditos 

Curso de Graduação, 
com reconhecimento 
legal.

15
créditos 

será considerado
apenas um curso

Participação em cursos 
de aperfeiçoamento 
profissional na área 
administrativa, com carga 
horária mínima de 16 
horas.

15
créditos 

Cada 16 horas de 
curso equivale a 

2,5 créditos 

7.3 Na entrevista (avaliação escrita e apresentação oral), 
conjuntamente, serão atribuídos créditos de 0 (zero) a 100 (cem). 

8 Dos Recursos 
8.1 O servidor poderá interpor recurso no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas após a publicação do resultado de cada etapa, 
no NRE de inscrição e perante a Comissão Especial, e esta terá como 
prazo até 48 (quarenta e oito) horas para apresentar à devolutiva. 

8.1.1 Os recursos serão analisados de acordo com o 
Decreto n.º 7116, de 28 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial 
n.º 8902, de 21 de fevereiro de 2013. 

8.2 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário próprio, 
fornecido pelo NRE de inscrição. 

9 Do Resultado Final do Processo de Seleção  
9.1 O resultado final classificatório consiste na análise de 

currículo e memorial descritivo, com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) 
em cada fase e na entrevista (avaliação escrita e apresentação oral), 
também com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) em cada fase, de acordo 
com a fórmula abaixo: 

Nota de Currículo(Currículo e Memorial Descritivo)+Nota da 
Entrevista(Avaliação Escrita e Apresentação oral) 

2
9.1.1 A nota de cada fase será somada e dividida por 2 

(dois). A nota final mínima de cada etapa, também será somada e 
dividida por 2 (dois) de acordo com a fórmula acima, para obtenção da 
média final mínima que não poderá ser inferior a 6,0 (seis) pontos.

9.2 A média final mínima para classificação no Processo de 
Seleção será 6,0 (seis) pontos, observando o disposto no item 3.1 e 
9.1.1 deste Edital. 

9.3 O candidato que não obtiver a média final mínima exigida 
está automaticamente desclassificado do Processo de Seleção. 

9.4 Em caso de empate na classificação, os critérios para 
desempate são os seguintes: 

I. maior tempo de serviço no Estado do Paraná; 
II. maior classe 
III. mais idoso 

9.5 O resultado final do Processo de Seleção será divulgado 
pelo NRE 48 (quarenta e oito) horas após a análise final dos recursos e 
publicado pela SEED no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br,
na data de 31 de Julho de 2013, como ressaltado no item 2.1 do 
presente Edital. 

10 Das Disposições Finais 
10.1 A inscrição implica na aceitação tácita do estabelecido 

neste Edital. 
10.2 As informações contidas na ficha de inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato. 
10.3 O candidato que não comparecer no dia, local e hora 

designados para o cumprimento de todas as etapas, terá sua inscrição 
cancelada pela Comissão Especial. Do cancelamento da inscrição não 
caberá recurso. 

10.4 Havendo candidatos classificados, a vigência do Edital 
poderá ser prorrogada por mais 1 (um) ano, conforme necessidade e 
interesse da Administração Pública. 

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial e com parecer final da SEED em parceria com a SEDS. 

10.6 Os servidores classificados no processo de Seleção que 
trata o presente Edital, regulamentado pela Resolução Conjunta n.º 
01/2011 – SEED/SEJU/SECJ, serão chamados por ordem de 
classificação, durante a validade do presente Edital. 

10.7 O suprimento dos servidores nas demandas, realizar-se-
á após visita técnica à Unidade Socioeducativa para a qual tenham sido 
selecionados, com o intuito de receberem orientações referentes aos 
procedimentos de segurança, em observância às normas e diretrizes 
instituídas pela Unidade. 

10.8 Não haverá lotação/fixação dos servidores selecionados 
por este Edital para o desempenho de suas funções nas Unidades 
Socioeducativas que oferecem escolarização para educandos em 
privação de liberdade.  

10.9 O servidor designado para suprir a demanda nas 
Unidades Socioeducativas terá sua lotação mantida no estabelecimento 
de ensino de origem. 

10.10 Considerando a especificidade das Unidades 
Socioeducativas, em qualquer situação em que houver restrições ou 
dificuldades para o cumprimento de horário e/ou realização de 
atividades necessárias ao bom andamento do serviço, o professor e 
professor pedagogo, poderá ser desligado e retornar ao seu local de 
lotação quando: 

a) por decisão própria/voluntária;  
b) não cumprir as normas estabelecidas pelo 

Departamento de Educação Básica, Coordenação de Educação de 
Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação; 

c) quando não cumprir as normas estabelecidas pela 
Coordenação de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social. 

Curitiba, 24 de junho de 2013. 
Jorge Eduardo Wekerlin 

Diretor-Geral 

ANEXO I DO EDITAL N.° 40/2013-DG/SEED 

PROCESSO DE SELEÇÃO E OU CADASTRO DE RESERVA DE 
SERVIDORES DA SEED PARA SUPRIMENTO DE DEMANDA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE 
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Curso de Informática ou 
Curso de Redação, com 
carga horária mínima de 
30 horas. 

10
créditos 

Cada curso 
equivale a 5 

créditos 

ANEXO V DO EDITAL N.° 40/2013 – DG/SEED 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA 
ENTREVISTA/AVALIAÇÃO:

CR
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VALOR MÁXIMO 
DOS CRÉDITOS ITENS
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50
créditos 

Demonstrar conhecimento do Estatuto 
Penitenciário do Estado do Paraná, e/ou 
do Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dos Cadernos do IASP. 

Demonstrar conhecimento das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e do Estado do 
Paraná e da Proposta Pedagógica da 
EJA vigente nos estabelecimentos da 
Rede Pública Estadual. 

PR
O
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A
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B
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D
A

G
EM

 

50
créditos 

Apresentar a compreensão sobre os 
educandos a serem atendidos e a 
concepção/abordagem de trabalho com 
os mesmos, por meio de um texto a ser 
escrito no ato, com tema relacionado à 
entrevista.  

Expor sua proposta de trabalho bem 
como os meios para executá-las, 
inclusive apresentando memorial 
descritivo. 

Observação: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está 
disponível no endereço eletrônico: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm ou nos Conselhos Tutelares 
e papelarias. Proposta Pedagógica da EJA, Diretrizes Curriculares da 
EJA, Resoluções abrangentes à EJA, textos relacionados à Educação 
de Jovens e Adultos-EJA e de interesse individual, podem ser 
consultados no portal da Secretaria de Estado da Educação no 
endereço: www.educacao.pr.gov.br. Legislações em geral voltadas ao 
servidor público podem ser consultadas no endereço: 
www.portaldoservidor.pr.gov.br/arquivos/File/estatutoservidor.pdf . Os 
Cadernos do IASP podem ser consultados no endereço eletrônico: 
www.tjsc.jus.br/.../Cadernos%20do%20IASP_Pensando%20e%20pratic
a. A Resolução Conjunta n.º 01/2011-SEED/SEJU/SECJ, pode ser 
consultada no endereço: 
www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action...1 e a Lei 
n.º 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 no endereço eletrônico: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm .
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Defensoria Pública do Estado

EDITAL Nº 009/2013 
 
 

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o Ofício Nº 130/2013-DIMS, de 24/06/2013, da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

O RESULTADO DOS EXAMES MÉDICOS, realizados pelos candidatos aprovados no I 
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ regido pelo Edital nº 001/2012 conforme 
Resultado Final do Edital nº 006/2013, homologado pelo Edital n° 007/2013, e convocados no 
Edital nº 008/2013, conforme segue: 
 
 
 

CARGO: DEFENSOR PÚBLICO 

CANDIDATO SITUAÇÃO 
ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA  APTA 
ADRIANA TEODORO SHINMI   APTA 
ADRIANO DA SILVA ARAUJO APTO 
ALEX LEBEIS PIRES  APTO 
ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA  APTO 
ANA LUIZA NICOLI GRACIANO  APTA 
ANA PAULA COSTA GAMERO  APTA 
ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO  APTO 
ANDREZA LIMA DE MENEZES  APTA 
ANNA CARLA DA COSTA MIGUEL ALVES MARQUES  APTA 
ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR  APTO 
ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA  APTO 
BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE  APTO 
BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO  AUSENTE 
BRUNO VINICIUS STOPPA CARVALHO  APTO 
CAIO WATKINS  APTO 
CAMILLE VIEIRA DA COSTA APTA 
CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA LIMA  APTO 
CAROLINA PAZOS MOURA  APTA 
CINTHIA AZEVEDO SANTOS APTA 
CLAUDIA DA CRUZ SIMAS DE REZENDE  APTA 
DANILO CARDOSO DECCO  APTO 
DEZIDERIO MACHADO LIMA  APTO 
DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO  APTO 
EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO  APTO 
ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA APTA 
EMMANUEL BOTELHO CALILI  APTO 
ERICK LE FERREIRA  APTO 
EVANDRO ROCHA SATIRO  APTO 
FABIOLA PARREIRA CAMELO  APTA 

FERNANDA REZENDE SPENNER  AUSENTE 
FERNANDO REDEDE RODRIGUES APTO 
FILLYPE MATTOS RIGAUD DE ANDRADE APTO 
FLAVIA PALAZZI  APTA 
FLORA VAZ CARDOSO PINHEIRO APTA 
FRANCINE FANEZE BORSATO AMORESE APTA 
FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO  APTO 
GABRIEL RIGOLDI VIDAL  APTO 
GILSON ROGERIO DUARTE DE OLIVEIRA APTO 
GREGORY VICTOR PINTO DE FARIAS APTO 
GUILHERME FREDERICO DE SOUZA PANZENHAGEN  APTO 
GUILHERME MONIZ B DE A DAQUER FILHO APTO 
GUSTAVO GOMES KALIL  APTO 
GUSTAVO JOSE PEDROZA SILVA  APTO 
HAMILTON NETO FUNCHAL  APTO 
HENRIQUE CAMARGO CARDOSO  APTO 
HENRIQUE DE ALMEIDA FREIRE GONCALVES  APTO 
JULIANO MAROLD  APTO 
LAURO GONDIM GUIMARAES  APTO 
LEONIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR APTO 
LILIANE MAGESTE BARBOSA  APTA 
LIVIA MARTINS SALOMAO BRODBECK  APTA 
LUANA BARBOSA OLIVEIRA APTA 
LUCAS DE CASTRO CAMPOS  APTO 
LUCIANE KRICHENKO GEWEHR  AUSENTE 
LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES  APTA 
LUIS FELIPE PIMENTEL DA COSTA  APTO 
LUIS GUSTAVO FAGUNDES PURGATO  APTO 
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO  APTO 
MARCELO LUCENA DINIZ APTO 
MARCELO SALOMAO CZELUSNIAK AUSENTE 
MARCUS VINICIUS YAMAUE ROMAO APTO 
MARGARETH ALVES SANTOS APTA 
MARIA PAULA MACHADO DE CAMPOS APTA 
MARIANA MARTINS NUNES  APTA 
MARIANA TRINO DE MEDEIROS  APTA 
MARTINA REINIGER OLIVERO  APTA 
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ APTO 
MAURICIO FARIA JUNIOR  APTO 
MILCA NAATE ANDRADE ARAUJO  AUSENTE 
MONIA REGINA DAMIAO SERAFIM  APTA 
NATALIA MARCONDES STEPHANE  APTA 
NEWTON PEREIRA PORTES JUNIOR  APTO 
NICHOLAS MOURA E SILVA APTO 
NIVALDO MAGALHAES MARTINS  APTO 

NIZE LACERDA ARAUJO BANDEIRA  APTA 
PATRICIA RODRIGUES MENDES APTA 
PAULA GREIN DEL SANTORO APTA 
PAULO CINQUETTI NETO APTO 
RAFAEL DE SAMPAIO CAVICHIOLI  AUSENTE 
RAFAEL MUZY BITTENCOURT APTO 
RAFAELA KEHRIG SILVESTRE AUSENTE 
RAPHAEL GIANTURCO  APTO 
RENAN THOME DE SOUZA VESTINA  APTO 
RENATA TSUKADA APTA 
RICARDO MENEZES DA SILVA APTO 
RICARDO MILBRATH PADOIM APTO 
RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO  APTO 
SANDRO FERREIRA PINTO APTO 
SAULO HENRIQUE ALESSIO CESA  APTO 
SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS  AUSENTE 
THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS  APTA 
VITOR PORTO DOS SANTOS APTO 
WISLEY RODRIGO DOS SANTO APTO 
YASMIN OLIVEIRA MERCADANTE PESTANA  APTA 
 

 
 
 
 
 

Curitiba, 25 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION 
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná 

 57938/2013

EDITAL Nº 009/2013 
 
 

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o Ofício Nº 130/2013-DIMS, de 24/06/2013, da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

O RESULTADO DOS EXAMES MÉDICOS, realizados pelos candidatos aprovados no I 
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ regido pelo Edital nº 001/2012 conforme 
Resultado Final do Edital nº 006/2013, homologado pelo Edital n° 007/2013, e convocados no 
Edital nº 008/2013, conforme segue: 
 
 
 

CARGO: DEFENSOR PÚBLICO 

CANDIDATO SITUAÇÃO 
ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA  APTA 
ADRIANA TEODORO SHINMI   APTA 
ADRIANO DA SILVA ARAUJO APTO 
ALEX LEBEIS PIRES  APTO 
ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA  APTO 
ANA LUIZA NICOLI GRACIANO  APTA 
ANA PAULA COSTA GAMERO  APTA 
ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO  APTO 
ANDREZA LIMA DE MENEZES  APTA 
ANNA CARLA DA COSTA MIGUEL ALVES MARQUES  APTA 
ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR  APTO 
ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA  APTO 
BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE  APTO 
BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO  AUSENTE 
BRUNO VINICIUS STOPPA CARVALHO  APTO 
CAIO WATKINS  APTO 
CAMILLE VIEIRA DA COSTA APTA 
CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA LIMA  APTO 
CAROLINA PAZOS MOURA  APTA 
CINTHIA AZEVEDO SANTOS APTA 
CLAUDIA DA CRUZ SIMAS DE REZENDE  APTA 
DANILO CARDOSO DECCO  APTO 
DEZIDERIO MACHADO LIMA  APTO 
DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO  APTO 
EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO  APTO 
ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA APTA 
EMMANUEL BOTELHO CALILI  APTO 
ERICK LE FERREIRA  APTO 
EVANDRO ROCHA SATIRO  APTO 
FABIOLA PARREIRA CAMELO  APTA 
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