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EDITAL N.º 24/2019 – GS/SEED 

 

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

legais,  

 

RESOLVE 

 

retificar o Edital n.º 23/2019-GS/SEED, que estabelece instruções especiais 

destinadas à realização de Seleção de Professores do Quadro Próprio do Magistério 

– QPM para atuarem na orientação e acompanhamento da produção didático-

pedagógica de professores QPM, Nível II, Classe 11, selecionados por meio do edital 

de aproveitamento de titulação obtida em curso de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) e pós-doutorado, conforme segue: 

 

1. O Item 2.1 - Cronograma passa a constar com o seguinte teor: 

 

FASE PERÍODO 

Cadastro no Sistema PSS 
Pode ser realizado a qualquer tempo, no endereço 

eletrônico www.pss.pr.gov.br. 

Período de Inscrições 
Das 9h de 13/05/2019 às 17h de 31/05/2019 no endereço 

eletrônico www.pss.pr.gov.br. 

Taxa de inscrição Não há taxa de inscrição. 

Locais disponíveis para inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, para 

o Núcleo Regional de Educação Curitiba para fins de 

adequação de sistema.  Visto que a tutoria será em EaD, 

todos os candidatos, independentemente de seu NRE de 

lotação, poderão se inscrever. 

Etapas disponíveis para inscrição Etapa única. 

Publicação da classificação 

provisória 

14/06/2019, após as 16h, no endereço eletrônico 

www.educacao.pr.gov.br  ou www.nre.seed.pr.gov.br no 

ícone “avisos”. 

Impressão do comprovante de 

inscrição 

Estará disponível a partir da publicação da classificação 

provisória no endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br. 

Prazo de entrega para recursos 
17/06/2019 a 19/06/2019 no horário de funcionamento no 

NRE de lotação. 

Classificação final 

Será divulgada a partir 26/06/2019 após a análise dos 

recursos e publicada no endereço eletrônico 

www.educacao.pr.gov.br. 

Convocação para assinatura do 

termo de bolsista 

A partir de 28/06/2019 de acordo com as vagas, via edital, 

no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br 

Início das atividades Julho de 2019 
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2. O item 4.1 passa a constar com o seguinte teor: 

4.1 As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br, no 

período das 9h de 13/05/2019 até as 17h de 31/05/2019.  

 

3. O item 6.1.3 passa a constar com o seguinte teor: 

6.1.3 A classificação provisória será publicada no dia 14/06/2019, após as 16h, 

no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br e www.nre.seed.pr.gov.br, e no 

Diário Oficial do Estado, no endereço eletrônico www.dioe.pr.gov.br.  

 

4. O item 6.2.1 passa a constar com o seguinte teor:  

6.2.1 Caberá interposição de recurso após a divulgação do resultado provisório, 

desde que: 

a) sejam protocolados pelo candidato ou seu procurador habilitado por 

instrumento particular de procuração (modelo Anexo VI) no NRE de lotação, nos 

dias 17/06/2019 a 19/06/2019, no horário de funcionamento do NRE. 

 

5. O item 11.1 passa a constar com o seguinte teor: 

 

11.1 As atividades do Orientador EAD terão início em julho de 2019. 

 

6. Os demais itens do Edital n.º 23/2019 – GS/SEED permanecem inalterados. 

 

 

Curitiba, 9 de maio de 2019. 

 

 
 

Renato Feder 
Secretário de Estado da Educação e do Esporte 
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