
                                
 
OF/CIRC/SEMED/080/2013   Cascavel, 24 de junho de 2013. 

  

 

Prezados Diretores de Escolas e Coordenadores de CMEI´s: 

 

 

 A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, promove Curso de 

Formação Continuada para Professores/Profissionais da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais a realizar-se nos dias 11 e 12 de julho de 2013, 

com início às 8h e término às 12h no período da manhã e no período da tarde com 

início às 13:30h e término às 17:30h. Participarão dos Cursos: Diretores, 

Professores, Professores de Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos 

Escolares, Coordenadores de CMEI’s, Monitores, Monitores de Biblioteca, 

Estagiários e Agentes de Apoio. 

 Cada professor/profissional será responsável em efetuar a sua 

inscrição no site  www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor, no período de 

01/07/2013 à 08/07/2013. 

  Os professores/profissionais que atuam nos Centros Municipais de 

Educação Infantil – CMEI’s deverão, obrigatoriamente, participar dos cursos o dia 

todo na Faculdade Assis Gurgacz – FAG.  Os professores/profissionais que 

atuam concomitantemente em escolas e CMEI´s deverão participar dos cursos 

na Faculdade Assis Gurgacz – FAG. 

 Os professores/profissionais que atuam nas Escolas Municipais 

deverão participar dos Cursos na Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 

no seu respectivo período de trabalho, manhã ou tarde. 

 Os profissionais deverão participar das palestras no local em que 

efetivaram a inscrição; ser pontual e evitar saídas antecipadas. Em caso de 

ausência por atestado médico, o mesmo deverá ser protocolado na SEMED. O 

diretor/coordenador do CMEI deve garantir que os professores/profissionais tenham 

acesso as informações sobre os cursos, bem como os materiais solicitados pelos 

docentes. Os participantes deverão levar sua garrafa de água. Não é permitido levar 

crianças. 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor


                                
 

 A frequência será comprovada por meio do crachá e terá lista de 

frequência com assinaturas nos dois dias dos cursos que será utilizado para a 

emissão do certificado. O crachá deverá ser preenchido corretamente e com letra 

legível em todos os campos e entregue no último dia do curso. 

Será fornecido certificado ao participante que obtiver participação igual ou 

superior a 75% da carga horária presencial. Será acrescido 4 horas para leitura 

prévia de texto com parte da carga horária final (disponível no site). Profissionais e 

estagiários com 20 horas deverão inscrever-se  no período em que atuam. 

Dúvidas entrar em contato com a Coordenadora Isabel ramal: 2827 e Indialara 

ramal: 2814. 

 

 

 

 

 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 


