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OF/CIRC/103/SEMED              Cascavel, 22 de junho de 2015 
 
Prezados(as) Senhores(as) 
Diretores(as) de Escola  

 

Assunto: II Curso de Formação Continuada para Professores do Ensino Fundamental – 

Escolas – 2015 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel - SEMED promove 

o “II Curso de Formação Continuada para Professores e Profissionais da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais - 2015” a realizar-se nos dias 20 e 21 de 

julho de 2015, com palestras e cursos, nos seguintes horários: manhã das 8h às 12h e tarde 

das 13:30h às 17:30h. Participarão da formação os profissionais lotados nas escolas exceto 

secretários, zeladoras e os profissionais terceirizados. Cada profissional será responsável em 

efetuar a sua inscrição nos locais conforme a tabela Anexo I no site 

www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor no período de 29/06 a 06/07/2015. 

Os profissionais deverão participar das palestras e cursos nos locais 

em que efetuaram as inscrições no período de trabalho, manhã, tarde ou noite.  Ser pontual e 

evitar saídas antecipadas. 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 com letra legível e entregue no último dia. Os monitores de biblioteca 

deverão realizar as inscrições nos cursos ou palestras. Os estagiários deverão realizar 

as inscrições nas palestras no Auditório da Faculdade Assis Gurgaz nos períodos da 

manhã ou tarde. 

A socialização da formação ocorrerá no Grupo de Estudos do dia 

08/09/2015 na Atividade Pedagógica, sugerimos os textos que serão disponibilizados no Portal.  

A carga horária do Grupo de Estudos será computada na formação continuada.     Encaminhar 

a ficha de frequência Anexo II do Grupo de Estudos para a SEMED até o dia 15/09/2015 para 

a certificação. 

Obs. O participante deverá levar material para anotação e garrafinha de água. 

Dúvidas entrar em contato com Dione, Isabel ou Mari no Ramal 2811, 2827 e 2833. 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 

http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor

