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OF/CIRC/Nº 171/PED/SEMED      Cascavel, 01 de dezembro de 2014 

 
Prezados(as) Senhores(as) 
Diretores(as) de CMEI’s 
 

Assunto: Instruções para participação no I Curso de Formação Continuada 
para os Professores da Educação Infantil – CMEI’s 

 

Informamos que nos dias 29 e 30 de janeiro e 02 de 

fevereiro de 2015 será realizado o “I Curso de Formação Continuada para 

os Professores da Educação Infantil – CMEI’s (2015)”. Para tanto, 

solicitamos que estas informações sejam repassadas a todos os profissionais 

lotados no CMEI: 

O curso será realizado no Anfiteatro Emir Sfair (Centro 

de Convenções e Eventos de Cascavel) sito à Avenida Rocha Pombo, nº 651 – 

Bairro Pacaembú e no Auditório do Paço Municipal sito à Rua Paraná, nº 

5000 – Bairro Centro, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2015 no horário das 8:00 

às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas totalizando 16 horas de Curso 

mais 8 horas de estudos e discussões que serão realizadas no próprio CMEI 

no dia 02 de fevereiro de 2015. 

Os profissionais que deverão participar são: os 

Professores (inclusive PS e CLT), Professores de Educação Infantil 

(inclusive CLT), Estagiários, Monitores, Agentes de Apoio (inclusive CLT), 

Diretor e Coordenador Pedagógico, todos lotados nos CMEI’s. 

As inscrições serão efetuadas no Portal do Servidor 

(http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/ > Capacitações > Inscrição), no 

período de 8 a 14/12/2014 impreterivelmente, sendo que cada profissional é 

responsável por sua inscrição e escolha do local de participação. 

Lembramos que a presença é obrigatória e somente 

serão aceitas como justificativas os atestados médicos. A frequência do 

servidor será comprovada por meio do crachá, que também será utilizado para 

a emissão do certificado, para tanto o mesmo deverá ser preenchido 

corretamente, com letra legível e entregue ao final do curso. 

http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/
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Salientamos que é proibido levar crianças para o curso 

e caso isso ocorra o servidor será proibido de participar. Cada participante 

pode levar sua garrafinha de água bem como caderneta ou agenda para 

anotações. Os profissionais deverão participar do curso no local onde se 

inscreveram, pois não será possível realizar trocas nem tampouco participar 

em outro local devido o controle do número de participantes em cada local, ser 

pontual e evitar saídas antecipadas. 

É de responsabilidade do Diretor do CMEI o repasse 

destas informações para que todos os funcionários participem do curso, sendo 

que o mesmo deve arquivar uma cópia na secretaria da unidade com a ciência 

de todos os interessados. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH 

Secretário Municipal de Educação 


