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EDITAL Nº 073/2015 
 
 
 
 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas atribuições 
legais e considerando os Editais nº 17/2013, - DRH/SEAP, bem como determinação judicial  
contida nos Autos nº 0005394-67.2014.8.16.0004, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, 
resolve 
 
 
 
 

TORNAR PÚBLICA 
 
 
 

1. A convocação sub judice da candidata ANTONIA SANTOS, RG 45290182/PR, Inscrição 

nº 41.182-5, aprovada na Prova Didática do concurso público para preenchimento de vagas 

no cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério, disciplina de Português, Núcleo 

Regional de Educação de Curitiba, para realizar a Prova de Títulos, na forma estabelecida no 

presente Edital. 

2. A candidata deverá imprimir o Formulário de Avaliação de Títulos, Anexo Único do 

Presente Edital, preenchê-lo de acordo com os títulos que possuir, datar e assinar.  

3. O formulário de que trata o item anterior, bem como os títulos comprobatórios deverão ser  

digitalizados (escaneados) em formato “PDF" e enviados, via internet, através do endereço 

eletrônico dsrh.seap@seap.pr.gov.br, a partir da 0:00 (zero) hora do dia 29 de junho de 

2015 até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho de 2015. 

4. A candidata deverá certificar-se do correto preenchimento do Formulário de Avaliação de 

Títulos antes de seu envio e, ainda, certificar-se de que todos os títulos correspondentes 

foram anexados de forma correta.  

5. Somente será analisado o primeiro formulário enviado com os respectivos anexos não 

sendo considerados formulários ou títulos encaminhados posteriormente. 

6. A pontuação dos títulos será mediante validação dos dados informados no Formulário de 

http://www.pucpr.br/concursos
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Avaliação de Títulos, a partir da análise dos respectivos títulos enviados.  

7. Serão computados pontos aos candidatos que comprovarem possuir quaisquer dos 

seguintes títulos:  

Títulos Concluído até a 
data: Pontos  Pontuação

Máxima 
a) Diploma ou Ata de Defesa de Tese, devidamente homologada, 
de curso de pós-graduação, em nível de doutorado - título de 
Doutor, de acordo com as exigências legais específicas no período 
de realização do respectivo curso. 

08
/0

5/
20

14
 

4,5 por título 4,5 

b) Diploma ou Ata de Defesa de Dissertação, devidamente 
homologada, de curso de pós-graduação, em nível de mestrado - 
título de Mestre, de acordo com as exigências legais específicas no 
período de realização do  respectivo curso. 

4 por título 4 

c) Certificado ou Certidão de conclusão de curso de 
Especialização, em nível de pós-graduação - lato sensu, 
acompanhada de Histórico, de acordo com as exigências legais 
específicas no período de realização do respectivo curso. 

3 por título 3 

d) Outro curso de Licenciatura Plena e/ou Habilitação, de curso de 
Licenciatura Plena, desde que não seja aquele/a  utilizado/a para o 
ingresso no cargo. 

2,5 por título 2,5 

e) Cursos de Extensão, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de 
Atualização Multidisciplinar, PIBID*, PIBIC** devidamente 
certificados por Instituições de Ensino Superior, com a carga 
horária mínima de 40 horas por certificado, frequência e 
aproveitamento. 

0,01 por hora 
 cursada 

2 

f) Experiência profissional, devidamente comprovada, em 
magistério em qualquer nível ou modalidade de educação, em 
estabelecimento de ensino da rede particular ou pública, a partir de 
01/01/1992. 

Vide subitem 12.2 
deste Edital 

0,2 por ano 
 completo 4 

*Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

** Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 

8. A Prova de Títulos terá caráter classificatório e valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. 

9. Para a Prova de Títulos serão considerados como títulos hábeis à pontuação somente os 

relacionados no quadro de títulos e na forma estabelecida neste Edital. 

9.1.O Curso de Licenciatura Plena e/ou habilitação utilizado para o ingresso no cargo não 

será pontuado. 

10. Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias digitalizadas (escaneadas) dos 

documentos originais (frente e verso), legíveis e em bom estado de conservação. 

11. A comprovação dos títulos de que trata a letra "f" do subitem 11.5 do Edital 17/2013-

DRH/SEAP, retificado pelo Edital 24/2013, se dará mediante apresentação de cópia 
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digitalizada (escaneada) de Carteira de Trabalho e Previdência Social (página de 

identificação do portador e página(s) do registro de emprego) ou, no caso de contratado pelo 

Poder Público, mediante apresentação de Declarações, Certidões, Portarias, Contratos e 

outros documentos que comprovem a experiência profissional, devendo constar 

expressamente a função de Professor ou Docente e/ou Pedagogo, emitida pelo setor 

competente. 

12. Caso o documento utilizado para a comprovação da experiência profissional informe 

função diversa da de Professor ou Docente e/ou Pedagogo, o candidato deverá 

providenciar junto ao contratante uma declaração complementar na qual fique comprovada a 

função de Professor ou Docente e/ou Pedagogo. 

12.1. No caso de experiência junto ao Poder Público, deverá constar expressamente no 

documento comprobatório o tempo em dia(s), mês(es) e ano(s). 

12.2. Para efeito de contagem do tempo de experiência profissional a data limite será 09 de 

abril de 2013 (data final das inscrições). 

12.3. Será considerado o somatório do tempo de serviço descartando-se as frações de 

meses e de dias. 

12.3.1. Quando o somatório resultar inferior a 1 ano, independente da fração, esse tempo 

não será computado. 

13. Serão desconsiderados os documentos que não atenderem ao item 12 e subitens.  

14. Não será computado, nos termos do subitem 11.10 do Edital 17/2013-DRH/SEAP como 

experiência profissional, o tempo de estágio profissional supervisionado ou monitorado e 

tempos de serviço paralelo (tempo de trabalho em mais de um emprego no mesmo intervalo 

de tempo). 

15. Receberá pontuação 0 (zero) na Prova de Títulos o candidato que não enviar os 

documentos na forma e no prazo estipulados neste Edital. O candidato que receber 

pontuação 0 (zero) na Prova de Títulos não será eliminado do Concurso Público, mantendo 

esta pontuação, juntamente com a nota da Prova de Conhecimentos e Didática, para cálculo 

da classificação final. 

16. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal ou 
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anexados em protocolos de recursos administrativos, ou quaisquer informações 

encaminhadas no corpo de mensagens. 

17. Verificada a falsidade nos documentos apresentados, o candidato será eliminado do 

Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas aplicáveis. 

18. A conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu deverá ser comprovada com 

apresentação de Diploma de Doutor ou Mestre ou com a Ata de Defesa de Tese ou 

Dissertação, respectivamente, devidamente homologado(a) e convalidado(a) de acordo com 

as determinações legais à época de realização do referido curso. 

19. A conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, deverá ser comprovada com a 

apresentação de Certificado ou Certidão de conclusão de curso de Especialização, em nível 

de pós-graduação, acompanhado de Histórico, de acordo com as determinações legais à 

época de realização do referido curso. 

20. Todos os documentos apresentados para a Prova de Títulos expedidos no exterior 

deverão estar devidamente traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, 

sob pena de não serem considerados válidos. 

21. O resultado da pontuação da Prova de Títulos, será divulgado mediante edital específico 

e publicado no endereço eletrônico www.pucpr.br/concusos, link Concurso do Estado do 

Paraná e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Suplemento de Concursos Públicos do 

Estado, www.dioe.pr.gov.br. 

22. No prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado da 

pontuação da Prova de Títulos, a candidata poderá interpor recurso, utilizando-se do 

formulário específico que estará disponível no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 

link Concurso do Estado do Paraná, menu Recursos. 

22.1 A candidata deverá imprimir o Formulário de que trata o item 22 deste edital, preenchê-

lo de acordo com o que se quer questionar, datar e assinar.  

22.2. O formulário deverá ser  digitalizado (escaneados) em formato “PDF" e enviado , via 

internet, através do endereço eletrônico dsrh.seap@seap.pr.gov.br, até às 23 horas e 59 

minutos do último dia útil estipulado no item 22 do presente Edital.  

23. Os recursos que não estiverem redigidos em formulário específico ou tiverem sido 

http://www.pucpr.br/concusos
http://www.dioe.pr.gov.br/
http://www.pucpr.br/concursos
http://www.pucpr.br/concursos
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interpostos fora do prazo não serão admitidos nem analisados. 

24. Os candidatos que interpuserem recursos não serão comunicados pessoalmente dos 

resultados, os quais serão encaminhados ao candidato através do e-mail informado no 

formulário de recursos.  

25. A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP não se 

responsabilizará por formulários e/ou títulos não recebidos em decorrência de ordem técnica, 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como de outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

26. Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 

27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. 

Curitiba, 18 de junho de 2015 . 
 
 
 
 
 

 
Sandra Regina Sellucio Marques 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 


