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Concurso de 2007: sai convocação 
para exames médicos

APP mantém luta pela 
ampliação da hora-atividade 

Atenção, professores
PDE 2012!

No último dia 3, foi publicado o 
edital nº 105/2011, da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed), 
através do qual o governo convoca 
professores aprovados no concurso 
para o magistério - promovido pelo 
Estado em 2007 - para a realização 
de exames médicos. De acordo com 
o edital, a avaliação médica ocorrerá 
em 14 municípios pólo (os mesmos 
onde também se realizaram as 
provas objetivas). São eles: Campo 
Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapu-
ava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, 
Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, 
Umuarama e União da Vitória.

A avaliação, segundo o edital, 
será composta da apresentação 
dos exames de auxílio-diagnóstico e 
do laudo de avaliação clínica. Ao se 
apresentarem nos municípios pólo, 

A direção da APP-Sindicato man-
tém a reivindicação pela implemen-
tação dos 33% de hora-atividade 
conforme estabelece a Lei do Piso 
Nacional. Este é um dos itens mais 
importantes da pauta. A Secretaria 
de Estado da Educação (Seed) re-
afirmou, nas últimas negociações, 
os estudos que têm realizado e que 
preveem a implantação gradativa do 
percentual. 

Para a presidenta da APP, profes-
sora Marlei Fernandes de Carvalho, a 
implantação de 1/3 de hora-atividade 
já para 2012 é decisiva para a edu-
cação do Paraná.  “A hora-atividade 

A APP-Sindicato lembra 
que, de acordo com o Edital n° 
66/2011-DG/SEED, termina 
hoje, dia 9, o prazo para os can-
didatos à participação no Progra-
ma de Desenvolvimento Educa-
cional (PDE) assinar o termo de 
compromisso ou desistência no 
programa. A entidade, no entan-
to, alerta também que embora 
continue lutando para que seja 
garantido o recebimento das 

incide diretamente nas condições de 
trabalho e na saúde dos educadores, 
ela se reflete em tempo para o pro-
fessor pensar sobre a sua prática, 
sendo indispensável para a melhoria 
da qualidade do aprendizado dos 
estudantes”, finaliza. 

Para Luiz Carlos Paixão, diretor de 
Imprensa e Divulgação, da entidade 
“só com a implantação da hora-ati-
vidade poderemos reduzir o quadro 
de adoecimento dos educadores do 
Paraná. É muito grande o número de 
professores e professoras afastadas 
da sala de aula em virtude da exaus-
tão profissional”, declara.

aulas extraordinárias durante 
a primeira etapa do PDE, o go-
verno ainda não se manifestou 
sobre o assunto. Ou seja, ainda 
está prevalecendo a orientação 
disciplinada no referido Edital de 
que ao educador não será garan-
tido o recebimento das aulas ex-
traordinárias na primeira etapa, 
além de não poderem participar 
da distribuição de aulas para o 
próximo período letivo.

os candidatos devem estar munidos 
dos resultados dos exames médicos 
solicitados (consta item 2 do edital, 
que está disponível no site do sin-
dicato: www.appsindicato.org.br), 
bem como da ficha de informações 
médicas devidamente preenchida e 
assinada pelo candidato e, também, 
o atestado médico (que será preen-
chido pelo médico do trabalho na 
data, local e horário estipulados no 
Anexo III do edital de convocação e 
que também está no portal da APP).

O edital também traz as instru-
ções para a realização dos exames 
médicos requeridos. De acordo com 
o cronograma, para agendar os 
exames laboratoriais necessários 
os educadores deverão – e somente 
na data correspondente aos seus 
devidos núcleos – ligar para o tele-
fone (41) 3392-1102 nas seguintes 

datas: Núcleo de Curitiba, de 5 a 10 
de novembro; Núcleo da Área Norte, 
de 11 a 16 de novembro; Núcleo da 
Área Sul, de 17 a 22 de novembro. 
Os agendamentos devem ser feitos 

de segunda à sexta-feira, das 13h 
às 18h, e nos sábados das 8h às 
12h. Para ler o edital e todos os 
anexos, acesse o site da APP: www.
appsindicato.org.br.

A avaliação médica tem caráter eliminatório. Quem descumprir qualquer das exigências do edital, exceto 
nos casos previstos, será eliminado do processo

Governo excluiu aulas extraordinárias para 
participantes do programa
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Educadores participaram, em 2007, de programa de 
preparação para o concurso promovido pela APP

PSS 2012: APP 
reivindica classificação 
também saia por NRE

Prossegue até o dia 18 o perí-
odo de inscrições para os interes-
sados em participar do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) 2012 
promovido pela Secretaria de Es-
tado da Educação (Seed) para con-
tratação de educadores temporá-
rios. No entanto, nas orientações 
sobre o processo, a Secretaria 
especifica a seguinte regra: “Em 
cada Edital, é permitido somente 
um município de inscrição, e no 
NRE de Curitiba, em apenas 1 
setor com o número máximo de 
3 inscrições por município/setor. 
As funções e/ou Etapas que não 
possuem quadro específico de 
municípios, possuem inscrições 
em todos os 399 municípios do 
Estado do Paraná”. 

A direção da APP procurou 
o Grupo de Recursos Humanos 
Setorial (GRHS) da Seed para 
questionar o motivo deste im-
pedimento. De acordo com a 
Secretaria, existem dois motivos: 
o primeiro é a prestação de contas 
da Educação junto ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), que não 
permite que uma mesma pessoa 
apareça em dois locais diferentes. 
O que, naturalmente, acontecia 
quando ocorriam inscrições em 
mais de um município. 

O segundo motivo, justificou a 
Seed, é que a regra impediria um 
problema nas listagens, como ocor-
reu em anos anteriores, quando 
uma pessoa que estava classifica-
da, por exemplo, em 20º lugar em 
Língua Portuguesa no Setor 1 de 
Curitiba e, também, em 40º lugar 
no Setor 2. Isto acabava ensejando 
dificuldades na ordem de classifi-
cação. Com a medida, o governo 
afirma que pretende resolver a lista 
de classificação por local onde a 
pessoa irá assumir as aulas.

A Seed também garantiu que 
quando zerado os chamados de 
todos os classificados de um deter-
minado município ou setor, pode-
rão ser chamados educadores de 
outros municípios ou setores que 
estejam classificados. Diante des-
ta possibilidade, a presidenta da 
APP, professora Marlei Fernandes 
de Carvalho, reafirmou no GRHS 
que também seja publicada um re-
sultado geral por Núcleo Regional 
de Educação (NRE), e não apenas 
por município e setor (leia no site 
da APP as considerações enviadas 
pelo sindicato sobre a minuta do 
edital do PSS 2012).

“A Secretaria está verifican-
do a viabilidade deste pedido. E 
nós continuamos lutando para 
que o processo seja melhorado 
e que todos possam participar 
sem prejuízos. Nós concorda-
mos com o princípio de respeito 
à ordem de classificação, pois 
ela precisa ser rigorosa, mas 
também exigimos que não fal-
tem professores em nenhuma 
escola do Estado”, destacou a 
professora Marlei.

Atenção ao preenchimento - A 
direção da APP também reforça 
o lembrete, aos candidatos, que 
leiam com muita atenção as 
orientações (veja o link no por-
tal da APP) e os editais nº 90, 
91 e 92/2011 antes de fazer a 
inscrição. Apesar de a Secretaria 
garantir que o sistema que está 
disponível para receber as inscri-
ções é melhor que a versão usada 
para o PSS de 2011 (o programa, 
por exemplo, trava caso o candida-
to deixe de informar algum dado 
obrigatório), o sindicato alerta as 
pessoas sobre a necessidade de 
máxima atenção no preenchimen-
to dos dados.


