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OF/CIR/0012/SEMED                                     Cascavel, 11 de Fevereiro de 2016 
 
 
 
Diretores (as) de Escolas e Coordenadoras dos Centros Municipais de 
Educação Infantil 
Cascavel PR 
 
 
 
Assunto: Curso de Gestão Escolar para Candidatos a Diretor 
 

 

 

Considerando o processo de Eleição para Diretor Escolar, e os dispositivos 

legais da Lei nº 6.407 de 20 de outubro de 2014, que em seu artigo 4º, inciso X 

aponta que o candidato deverá “apresentar certificado de Curso em Gestão 

Escolar ofertado pela Secretaria Municipal de Educação, referente aos últimos 5 

(cinco) anos”, e a Lei nº 6.496 de 24 de junho de 2015, inciso XIV, inciso XIV, que 

tem como estratégia a oferta do curso  “pela Secretaria Municipal de Educação, 

com carga horária de 40 horas”. 

A Secretaria Municipal de Educação estará promovendo o curso em 

Gestão Escolar para os candidatos a diretor das Escolas e Centros Municipais de 

Educação Infantil.  O curso será realizado entre os meses de março a agosto de 

2016, quinzenalmente nas quintas - feiras, das 19h às 22h, com carga horária de 

40 horas, e frequência mínima de 75% para certificação. 

Destaca-se que os professores e professores de educação infantil que já 

realizaram o curso nos últimos cinco anos não deverão cursá-lo novamente, em 

razão de o certificado possuir validade de 5 (cinco) anos, e também possibilitar 

que outros profissionais participem. 
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Diante do exposto, solicitamos que seja realizada ampla divulgação para 

todos os professores e professores de educação infantil que tenham interesse em 

realizar o curso.  O ofício deverá ser assinado por todos, sendo afixada cópia no 

mural da instituição de ensino. As inscrições deverão ser realizada até o dia 26 de 

fevereiro de 2016, via ofício, especificando o nome completo, telefone e email do 

participante, aos cuidados do Setor de Gestão Escolar. 

          Segue em anexo o cronograma com as temáticas e a previsão de datas. 

           Certos de podermos contar com vossa especial atenção agradecemos 

antecipadamente. 

 

                                                      

 

 

                                   

         Atenciosamente  

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 

 


