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Olá, professor(a)
Informamos que a Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio da Coordenação de
Educação a Distância e Web, iniciará as pré-inscrições para o Curso de Formação de
Professores-Tutores.
Serão ofertadas 544 vagas (divididas entre os 32 núcleos) para os profissionais das
escolas/colégios da rede estadual de ensino que atendam aos seguintes requisitos:
* ser professor QPM e atuar nas
escolas/colégios da rede estadual de ensino;
* ser servidor QFEB (Agente Educacional II - Administração Escolar e Operação
de Multimeios Escolares) ou QPPE (Agente de Execução - ensino médio) e atuar nas
escolas/colégios da rede estadual de ensino;
* ter cumprido o estágio probatório;
* não ter participado ou estar participando do PDE, pois o programa já
oferta essa formação;
*
não possuir o curso de Formação de Tutores e não constar como desistente/não concluinte nas
ofertas em 2014;
*
possuir acesso à internet e ter conhecimentos básicos de informática: navegação em sites, fazer
download de arquivos, criar arquivos em editor de texto (Word, BR Office Writter) e salvar em PDF;
* possuir e acessar com
frequência o e-mail institucional Expresso Seed, pois todas as comunicações do curso serão por
meio dele;
Obs.:
1) Caso ainda não possua e-mail
expresso, acesse o tutorial e confira como efetuar seu cadastro.
2) Caso não lembre da senha, acesse o tutorial
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=229> e
confira como solicitar a alteração de sua senha.
As primeiras 544 pessoas que realizarem a pré-inscrição e atenderem aos
requisitos, receberão a confirmação de sua incrição no Curso via e-mail expresso.
INFORMAÇÕES:
Vagas: 544, divididas entre os 32 núcleos (total de
17 vagas por núcleo)
Período de pré-inscrição: 23 a 25 de
junho
Previsão de início do curso: 14 de julho
Carga-horária: 40 horas
http://www.arte.seed.pr.gov.br
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Para realizar a pré-inscrição, preencher o formulário disponível no link:
www.questionario.seed.pr.gov.br/index.php?sid=82181&lang=pt-BR
Coordenação Educação a Distância e Web.

Caso queira receber o informativo no seu e-mail, inscreva-se.
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