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OF/033/CIRC/SEMED/2014                                  Cascavel, 19 de Março de 2014 

 
Prezados (as) Senhores (as) 
Diretores (as) de Escolas e Coordenadoras de CMEI’s 
Cascavel - PR 
 

 

 

Assunto: Curso de Formação para Candidatos a Direção de Escolas e CMEI’s. 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação realizará no ano de 2014 um curso 

preparatório para Professores de Educação Infantil e Professores do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais que tenham interesse no tema Gestão Escolar e 

possivelmente se candidatar a função de diretores nas Escolas e CMEI’s. 

O curso proposto almeja formar Professores de Educação Infantil e 

Professores, sobre os aspectos que permeiam o processo de gestão: o 

Administrativo, o Pedagógico, o Financeiro, a Documentação, a Estrutura, a 

Legislação e as relações que envolvem a Comunidade Escolar. Para tanto o 

curso será organizado em doze encontros de 3hs, com uma carga horária de 

36hs presenciais e 24hs de estudo com textos dirigidos. A realização será nos 

meses de abril a setembro, nas sextas feiras a cada quinze dias das 19hs às 22h 

no Ceavel. Ao final será certificado os participantes com 60h, desde que tenham 

75% da carga horária presencial. As vagas serão limitadas, sendo oferecidas 

duas vagas por instituição.   

As inscrições devem ser entregues na Secretaria Municipal de 

Educação de 24 de março a 04 de abril, aos cuidados de Márcia ou Gislaine. 
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O Diretor e o Coordenador do estabelecimento deverão dar ciência a 

todos os Professores de Educação Infantil e Professores, deste documento e 

arquivá-lo com as assinaturas. 

O Diretor de Escola e Coordenador de CMEI não necessitam participar 

da formação, as vagas devem ser ofertadas para os demais professores e 

professores de educação infantil. 

Segue cronograma do curso em anexo. 

  

         Atenciosamente  

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH 

Secretário Municipal de Educação 

 


