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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED

EDITAL N.º 39/2021 – DG/SEED
O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido no Protocolado n.º 18.197.379-0,
RESOLVE:
retificar o Edital n.º 36 – DG/SEED, de 5 de novembro de 2021, e Edital n.º 38 – DG/SEED,
de 18/11/2021, conforme segue:
1. Alterar o item 12 do Cronograma.
Ação

Período de inscrições
Divulgação dos locais de prova
Realização da prova teórica

Período de realização
08/11/2021 a
28/11/2021
03/12/2021
12/12/2021 – às 09
horas.

Divulgação do gabarito e resultado provisório da prova
teórica

16/12/2021

Período de apresentação de recursos sobre o resultado
provisório da prova teórica

17/12/2021

Resultado do recurso e resultado final da prova teórica

22/12/2021

Resultado provisório da análise do vídeo

22/12/2021

Período de apresentação de recursos sobre resultado
provisório da análise do vídeo

23/12/2021

Resultado do recurso e resultado final da análise do vídeo

05/01/2022

Resultado da análise dos requisitos para a inscrição e
da experiência no Grupo de Estudos Formadores em Ação

12/01/2022

Período de apresentação de recursos sobre o resultado
da análise dos requisitos para a inscrição e da experiência n
Grupo de Estudos Formadores em Ação

13/01/2022
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Resultado dos recursos sobre o resultado da análise
dos requisitos para a inscrição e da experiência no Grupo
de Estudos Formadores em Ação

18/01/2022

Divulgação da classificação final provisória

18/01/2022

Período de apresentação de recursos sobre a
classificação final provisória

19/01/2022

Resultado dos recursos sobre a classificação
final provisória

21/01/2022

Divulgação da classificação final

21/01/2022

Publicação do cronograma de convocação para
a distribuição de aula

14/01/2022

2. Os demais itens do Edital n.º 36/2021 – DG/SEED e Edital n.º 38/2021 – DG/SEED
permanecem inalterados.

Curitiba, 19 de novembro de 2021.

Vinícius Mendonça Neiva
Diretor-Geral
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