
                                
 
 

IV SEMINÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS e II SEMINÁRIO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLIC A 

 MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL 

 

ORIENTAÇÕES PARA ESCOLAS E CMEI`s  

 

COMPETE AO DIRETOR/COORDENADOR 

 

- O diretor/coordenador deverá entregar aos professores, aos monitores de biblioteca e aos 

estagiários a planilha dos cursos e palestras (Folder).  Orientar quanto à inscrição que será 

realizada pelo site www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor ; no período de 13 a 22 de junho 

de 2012;  

 

- Para efetuar a inscrição, cada servidor deverá ter em mãos o número da matrícula e a 

respectiva senha do portal do servidor; 

 

- Os profissionais que atuam nos CMEI´s que não têm acesso a internet, cabe ao coordenador 

administrativo/pedagógico  realizar as inscrições dos mesmos. 

 

COMPETE AO PARTICIPANTE 

 

-  É de responsabilidade de cada profissional das ESCOLAS  (Diretor, coordenador pedagógico, 

professor, monitores de biblioteca e estagiários) efetuar sua inscrição para a palestra e para os 

cursos de seu interesse; 

 

- Os profissionais lotados nos CMEI´s (Coordenador administrativo/pedagógico, monitor, 

professor da educação infantil, auxiliares e estagiários) que não têm acesso a internet, devem 

informar ao Coordenador a palestra e os cursos de sua preferência, para que este efetue a 

inscrição; 

 

- Ressalta-se que: Para efetuar a inscrição, cada servidor deverá ter em mãos o número da 

matrícula, utilizar somente uma ( 1) matrícula e a respectiva senha do portal do servidor; 



                                
 
 

- Após realizar a inscrição, cada profissional deverá imprimir o comprovante que será 

apresentado nos dias do Seminário; 

 

- Os professores novos, estagiários e monitores de biblioteca deverão cadastrar antecipadamente 

a senha para a realização da inscrição ; 

 

- O cursista deverá participar da palestra e dos curs os aos quais realizou a inscrição, ser 

pontual e  evitar saídas antes do término das pales tras e cursos. 

 

- Após o encerramento do período de inscrições, será disponibilizado a lista nominal dos cursos e 

os textos indicados pelos docentes para leitura prévia e que serão utilizados nos cursos, no site 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed/  ficando sobre a responsabilidade do 

participante a impressão; 

 

- Os professores que atuam com pré-escola nas escolas  e os profissionais dos CMEI´s deverão  

participar dos cursos na UNIOESTE.  Os cursos da Educação Infantil terão a carga horária de 8 

horas (dia todo); 

 

- Professores que atuam no Pré-escolar e no Ensino Fundamental  das escolas  deverão optar 

pelos  cursos da Educação Infantil ou Ensino Fundamental; 

 

- Os cursos do Ensino Fundamental  serão de 8 horas, com início dia 05 pela manhã e término 

no dia  06 pela manhã,  ou início dia 05 à  tarde e término  dia  06  à tarde; 

 

- Os participantes deverão ter em mãos o comprovante de inscrição e os documentos 

pessoais para o preenchimento correto do crachá; 

 

- A frequência será comprovada por meio do crachá, que será utilizado para a emissão do 

certificado. O mesmo deverá ser preenchido corretamente 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; 

 

- Professores com 20 horas deverão inscrever-se no seu respectivo período de trabalho, manhã 

ou tarde; 

 

- O curso de Fundamentos da Educação com a Profª Aparecida Favor eto,  que irá ocorrer no 

CEAVEL  no dia 05, será o dia todo, portanto, o participante que optar por este , deverá 

participar da palestra no dia 06 no CEAVEL, o dia todo , com a Profª Luci Pfeiffer Miranda, 

Promotora  Angela C. Mendonça e com o Promotor Márcio Berclaz. 

 

COMPETE AOS ESTAGIÁRIOS 

 

- Os estagiários  deverão fazer inscrições para as palestras e cursos no site 

www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor  pelo número da matrícula  e cadastrar a senha para a 

realização da inscrição; 

 

- Os estagiários que atuam nas Escolas deverão se inscrever nas palestras e cursos no período 

que atuam – manhã ou tarde ; 

 

- Os estagiários  que atuam nos CMEI´s deverão inscrever-se na palestra  do dia 04 (dia todo: 8 

horas) e nos cursos  dos dias 05 ou 06 com a carga horária de 8 horas diárias, completando 16 

horas para a emissão da declaração.  

 

                                                                                                Erica da Silva 

Diretora do Departamento Pedagógico 

 

 

Cascavel, 06 de junho de 2012 


