Disciplina - Cinema -

Edição Especial - Edital nº 49/2014 – GS/SEED
Informativos
Enviado por: carolinelmp@seed.pr.gov.br
Postado em:15/09/2014

Olá, professores!
Informamos que, devido ao não preenchimento das vagas
disponíveis para os cursos de Elaboração de Itens para Exames de Educação de Jovens e Adultos EJA, (Edital nº 49/2014 &ndash; GS/SEED), abrimos mais um momento de inscrição para suprir as
645 vagas ofertadas.
As inscrições deverão ser realizadas
nos dias 16 e 17/09/14, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, diretamente nos RHs dos
seus respectivos NREs. Os critérios para para a realização da inscrição são:
Fazer

parte do Quadro Próprio de Magistério (QPM).
Ser concursado na

disciplina de inscrição (optar entre Ensino

Fundamental ou Médio).

não experiência em eventos de Elaboração de Itens, tais como:
esfera Nacional (ENCCEJA) e esfera Nacional (ENEM).
preferencialmente, como

Ter ou
esfera Estadual &ndash; (EJA);

Atuar,
professor na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a realização da
inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos (cópias e originais para conferência):
Contracheque.
Dossiê
Declaração

Histórico Funcional.

de comprovação de trabalho em escolas de EJA.
Certificado de

cursista em evento de Elaboração de Itens, esfera Estadual &ndash;
Certificado

de cursista em evento de Elaboração de Itens, esfera Nacional &ndash;
Certificado

&ndash;

EJA.
ENCCEJA.

de cursista em evento de Elaboração de Itens, esfera Nacional

ENEM.
Diplomas e Histórico de Graduação.
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Diploma e Histórico de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos.
Salientamos que ainda há
vagas para todas as disciplinas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, lembrando que para
Língua Estrangeira Moderna, as opções são: Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Francesa.
O curso será de 120 (cento e vinte dias), totalizando 80
(oitenta) horas, e terá início no Ambiente Virtual de Aprendizagem e-escola no dia 08/10/2014.
Obs.: Informamos que na primeira abertura de inscrição, todos os candidatos inscritos
estão classificados e com suas vagas garantidas. As orientações sobre o início do curso serão
dadas por meio de uma Webconferência que acontecerá no dia 03/10/2014 (maiores informações
sobre o evento serão enviadas via e-mail).
Atenciosamente,
Departamento de Educação de Jovens e Adultos.
3340-1715

(41)

Caso
queira receber o informativo no seu e-mail, inscreva-se.
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