
Nº 744 - 19 de outubro de 2011

Concurso de 2007: sai 
resultado da prova de títulos

Prorrogado prazo para registro 
de eleição de diretores

A Secretaria de Estado da 
Educação (Seed) disponibilizou no 
portal do seu Grupo de Recursos 
Humanos Setorial (GRHS) o edital 
nº 103/2011, que traz o resultado 
da prova de títulos dos candidatos 
aprovados no concurso público de 
professor do Quadro Próprio do 
Magistério de 2007. A convocação 
para comprovação de títulos ocor-
reu no mês de julho (editais nº 78 
e 85/2011).

Após a intervenção da dire-
ção da APP-Sindicato, que este-
ve na tarde desta segunda-feira 
(17) no Palácio das Araucárias, 
a Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seed) resolveu prorrogar 
até as 18h de hoje, quarta-feira 
(19), o prazo final para a inscri-
ção de chapas para a eleição de 
diretores de escolas, processo 
que ocorrerá em novembro. Com 
isso, a APP conseguiu reverter 
um comunicado enviado pelos 
Núcleos Regionais de Educação 
(NREs) no final da tarde da últi-

ma sexta-feira (14) e que só foi visto 
por muitas escolas na manhã de 
segunda-feira. O informe determina-
va o registro de chapas de diretor e 

vice-diretor em observância ao 
novo porte de escola – o que 
sequer foi definido -, e apenas 
até segunda-feira.

O edital publicado traz quatro 
anexos. O primeiro apresenta os 
candidatos que comprovaram a 
titulação informada, o segundo lista 
aqueles que não a comprovaram. O 
terceiro relata os nomes daqueles 
que não compareceram para a 
comprovação de títulos, em conse-
quência, desistiram do concurso. O 
quarto anexo traz a lista dos endere-
ços, telefones e e-mails dos Núcleos 
Regionais de Educação (NREs).

Em conformidade com o pa-
drão, o edital com resultados 
informa que os candidatos relacio-
nados nos três primeiros anexos 
– I, II e III – serão reclassificados 
em um edital específico. Aos 
listados no anexo II foi garantido 
o direito de interpor recursos na 
própria Secretaria ou nos NREs, 
prazo que, após prorrogação, se 
encerrou ontem. Veja no site da 
APP os editais e anexos.

Prazo para recursos foi prorrogado, mas se encerrou ontem
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE CONGRESSOS REGIONAIS DA APP-SINDICATO

NS CAMBARÁ

NS FOZ DO IGUAÇU

NS CAMPO MOURÃO

NS GUARAPUAVA NS UMUARAMA

NS CORNÉLIO PROCÓPIO

O presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Cambará, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicaliza-
dos/as, para o I Congresso Regional a realizar-se no dia 29 de outubro de 2011, 
das 8h às 17h, no Espaço Cultural Nilza Furlan, sito à Av. Brasil, Centro, em Cam-
bará (cidade sede do NS), com a seguinte pauta: 1. Análise de conjuntura; 2. Deba-
te do Caderno de Teses para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3.  Eleição 
dos/as delegados/as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.

O presidente do Núcleo da APP-Sindicato de Foz do Iguaçu, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/
as, para o Congresso Regional, a realizar-se no dia 28 de outubro de 2011 a partir 
das 19h e no dia 29 de outubro de 2011 a partir das 8h, no auditório do Colégio 
Estadual Monsenhor Guilherme, sito à Rua Naipi, 237, Centro, nesta cidade, com 
a seguinte pauta: 1. Análise de Conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses para XI 
Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3. Eleição dos/as delegados/as para o XI 
Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Campo Mourão, convoca os/
as Trabalhadores/as sindicalizados/as para o Congresso Regional, a ser realizado 
dia 29 de outubro de 2011, das 8 às 17 horas, no auditório do Colégio Estadual de 
Campo Mourão, sito à Avenida Guilherme Paula Xavier, 795, em Campo Mourão/
PR, com a seguinte pauta: 1. Análise de Conjuntura; 2. Debate do Caderno de 
Teses para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3. Eleição dos/as delegados/
as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicaliza-
dos/as, para o Congresso Regional a realizar-se no dia 29 de outubro de 2011, das 
8h às 17h30 no Cedeteg, sito à Rua Simeão Varela de Sá, 3 Vila Carli, em Guara-
puava, com a seguinte pauta: 1. Análise de conjuntura; 2. Debate do Caderno de 
Teses para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3. Eleição dos/as delegados/
as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Umuarama, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicali-
zados/as, para o Congresso Regional a realizar-se no dia 29 de outubro de 2011, 
das 8h às 17h, na APP - Sindicato, sito à Rua Helena Kolody, 1108, Bairro Novo 
Milênio, em Umuarama (cidade sede do NS), com a seguinte pauta: 1. Análise 
de conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses para XI Congresso Estadual da 
APP - Sindicato; 3. Eleição dos/as delegados/as para o XI Congresso Estadual da 
APP - Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Cornélio Procópio, no uso de suas 
atribuições estatutárias, retifica o edital publicado neste espaço em 12 de outubro de 2011 e 
convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as, para o II Congresso Regio-
nal a realizar-se no dia 22 de outubro de 2011, das 7h30 às 17h30, no Anfiteatro da UTFPR, 
sito à Av. Alberto Carazzai, 1640, Cornélio Procópio, com a seguinte pauta: 1. Análise de 
conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 
3.  Eleição dos/as delegados/as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.
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