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OF/CIRC/007/SEMED/2016                                            Cascavel, 28 de janeiro de 2016. 
 
 
Senhores Diretores  
Escolas e CMEI’s 
 

 

Assunto: Curso de Espanhol para docentes em 2016 

 

Informamos aos interessados em iniciar ou continuar o curso de Língua 

Espanhola neste ano letivo segue informações e datas para as inscrições. As vagas serão 

disponibilizadas de acordo com os seguintes critérios: 

 

GRUPO 1: PROFESSORES QUE IRÃO ATUAR COM LÍNGUA ESPANHOLA 

EM 2016. 

 

GRUPO 2: PROFESSORES QUE DARÃO CONTINUIDADE AO CURSO 

INICIADO EM ANOS ANTERIORES. As vagas para este grupo serão as remanescentes do 

Grupo 1. 

 

GRUPO 3: PARA OS PROFESSORES INTERESSADOS EM INICIAR O 

CURSO, indepentende do nível que cursou em outros anos ou instituições. As vagas para 

este grupo serão as remanescentes do Grupo 2. 

 

IMPORTANTE! As vagas serão preenchidas de acordo com as inscrições 

efetivadas, sendo que para cada nível será ofertado 25 vagas. 

As inscrições devem ser protocoladas na SEMED com a Secretária do 

Departamento Pedagógico – Andrea, impreterivelmente até o dia 12/02/2016. 

 

CARGA HORÁRIA: 100 HORAS 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO: 

 O curso será ministrado no Ceavel, durante a semana no período noturno, 

pela ULI – Escola de Idiomas; 

 A carga horária semanal é de 3 horas; 
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 Receberão o certificado apenas os cursistas que obtiverem o mínimo de 

75% de presença; 

 O custo do material do curso (livros, apostilas, xerox) será de 

responsabilidade de cada  aluno; 

 O início das aulas está previsto para o mês de março; 

 Estamos disponibilizando vagas para as turmas como segue tabela abaixo: 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 

DELE INTERMÉDIO 

BÁSICO AVANÇADO 

 

A ficha de inscrição está em anexo e, em caso de dúvida, entrar em contato 

com os Coordenadores Pedagógicos Eliedy / Joberson no RAMAL 2829. 

 

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos aà disposição para os 

esclarecimentos necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 


