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GRUPO DE TRABALHO EM REDE  – GTR 2017 - TURMA PDE 2016

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO GTR

O  Grupo  de  Trabalho  em  Rede  –  GTR  2017  é  uma  atividade  de  Formação 

Continuada destinada aos professores da Rede Pública Estadual  de Ensino,  que tem 

como objetivo socializar as produções do Professor PDE por meio da interação com seus 

pares,  e  ainda  capacitar  os  Professores  da  Rede  –  utilizando  o  Ambiente  Virtual  de 

Aprendizagem – AVA, da Secretaria de Estado da Educação. Neste ano, as atividades do 

GTR 2017 - turma PDE 2016, serão desenvolvidas no período  de abril a junho de 2017.

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser professor da Rede Estadual de Ensino QPM (Quadro Próprio do Magistério), 

QUP (Quadro Único de Pessoal) e PSS (Processo de Seleção Simplificado).

Estar cadastrado no Portal Dia a Dia Educação. Os professores que não possuem 

o cadastro no Portal deverão efetivá-lo para posteriormente realizar a inscrição no GTR.

2. INSCRIÇÕES

Serão  realizadas  online  por  meio  do  Portal  no  seguinte  endereço: 

http://goo.gl/QfTYjk. A inscrição ocorrerá em duas etapas, sendo que a sua efetivação 

acontecerá após a leitura do Contrato Pedagógico e a opção ACEITO E CONCORDO 

COM O CONTRATO PEDAGÓGICO assinalada.  Na sequência, o professor receberá no 

e-mail Expresso a confirmação da inscrição no GTR.

http://goo.gl/QfTYjk


2.1 PRIMEIRA ETAPA DAS INSCRIÇÕES

Será realizada a partir das 8h do dia 16 até as 23h59min do dia 19 de março de 

2017.

Somente os professores QPM e QUP poderão realizar a inscrição para o GTR 

nesta primeira etapa, podendo ser na área de concurso do professor ou Gestão Escolar.

Professores  da  disciplina  de  Filosofia  e  Ensino  Religioso  poderão  realizar  a 

inscrição em um GTR de Filosofia ou Gestão Escolar.

Os  professores  concursados  em  Disciplinas  técnicas  poderão  inscrever-se  em 

GTRs de “Formação Profissional e Formação de Docentes”.

Será permitida a inscrição em um único GTR.

O  cancelamento  de  uma  inscrição  poderá  ser  realizado  mesmo  após  a 

confirmação. Uma nova inscrição poderá ser realizada, desde que, no prazo estabelecido 

para o encerramento da primeira etapa.

2.2  SEGUNDA ETAPA DE INSCRIÇÃO

Será realizada a partir das 8h do dia 22 até as 23h59min do dia 23 de março de 

2017. Nesta segunda etapa, a inscrição estará aberta a todos os professores da Rede 

Estadual de Ensino (QPM, QUP e PSS).

Serão disponibilizados somente os GTRs com vagas. As inscrições efetivadas na 

primeira etapa NÃO poderão ser canceladas na segunda. Na segunda etapa de inscrições 

os professores QPM e QUP poderão optar por GTR da sua disciplina de concurso. Os 

professores  PSS  poderão  inscrever-se  na  disciplina  que  tem  maior  suprimento, 

independente da sua área de formação. TODOS poderão inscrever-se em Gestão Escolar 

e Educação Especial. Convém ressaltar que somente os professores PSS com contrato 

aberto (vigente) em 13/03/2017 (até as 19h) poderão se inscrever.

Curitiba, 16 de março de 2017.
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