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ANEXO I 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA 

 

1. O processo de seleção é regido pela Portaria nº 015/13, art. 3º, Parágrafos e 

Incisos. 

2. O processo seletivo será composto de duas fases, sendo a primeira a avaliação 

escrita (classificatória e eliminatória) e a segunda será a entrevista (classificatória e 

eliminatória) pelo Departamento Pedagógico.  

3. As inscrições deverão ocorrer entre os dias 13 a 17 de novembro de 2014, 

devendo ser realizada por link específico no Portal do Município de Cascavel 

(www.cascavel.pr.gov.br). 

4. A avaliação escrita realizar-se-á em 28 de novembro de 2014 no Centro de 

Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos de Cascavel - CEAVEL, localizado à Rua 

Hieda Baggio Mayer, nº 1718, no Parque São Paulo. 

5. A lista com homologação dos inscritos e período (horário) de realização da prova 

escrita será informado com antecedência no Portal do Município. 

6. Não será permitido atraso, caso ocorra o candidato será desclassificado. 

7. A SEMED se reserva o direito de alterar a data de aplicação da prova, 

comprometendo-se a informar através do Portal da SEMED, com antecedência 

mínima de 72 horas da aplicação das provas. 

8. O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 15 

minutos antes do horário previsto para aplicação da prova, que terá duração 

máxima de 4 horas. 

9. O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta e de 

documento de identificação. 

10. A prova escrita será embasada nas referências bibliográficas que encontram-se 

abaixo. 

11. Após a correção das provas, o candidato aprovado será informado sobre a data e o 

horário de sua entrevista. 

12. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no Portal do Município até o 

dia 28/01/2015.   
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13. Este Processo Seletivo terá validade para o ano letivo de 2015. 

14. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos passos do 

Processo de Seleção no Portal do Município. 
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