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CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AULAS PARA A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2015. 

AULAS EXTRAORDINÁRIAS E PSS (REGIME ESPECIAL) 

 

O Setor de Recursos Humanos do NRE de Irati informa o cronograma de DISTRIBUIÇÃO DE AULAS aos professores: 

1. Efetivos interessados em aulas extraordinárias, para a conclusão do ano letivo de 2015, desde que possuam disponibilidade de carga horária para 

completar jornada máxima de 30 horas aulas, acrescidas de 16 horas atividade, formando jornada de trabalho de 46 horas semanais; 

1.1. Ressaltamos que os professores efetivos interessados em assumir aulas em disciplinas diferente de Concurso, deverão estar munidos do 

Diploma e Histórico da Graduação para comprovar a 2ª habilitação. 

 

2. Candidatos inscritos no PSS 2016 para assumir aulas disponíveis com abertura de contrato, para a conclusão do ano letivo de 2015. 

 

O candidato PSS que optar em não assumir aulas para a conclusão do ano letivo de 2015, no período de 01/02/2016 à 19/02/2016 será remetido para final 

de lista e perderá a prioridade de escolha na distribuição de aulas para o ano letivo de 2016. 

 

Na hipótese do professor estar impossibilitado de comparecer à sessão pública de distribuição de aulas, o mesmo poderá ser representado por procurador, 

devidamente qualificado, nos termos da legislação vigente, por meio de procuração com firma reconhecida. 

http://www.diadia.pr.gov.br/nre/irati


2 

 

INAPTIDÃO TEMPORÁRIA (LICENÇA-MATERNIDADE, LICENÇA-SAÚDE) E CONTRATO PRORROGADO. 

8.1 A inaptidão temporária por licença-maternidade ou licença-saúde será justificada mediante apresentação de atestado médico, pelo candidato ou por 

procurador habilitado nos termos do ANEXO III do Edital 59/2015 – GS/SEED, na mesma data da distribuição de aulas ou vagas.  

 

ATENÇÃO CANDIDATOS PSS – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

Conforme estabelece o Edital nº 59/2015 – GS/SEED somente poderão ser contratados os candidatos que na sessão de distribuição 

de aulas portarem os seguintes documentos: 

 

Para ser contratado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais, em situação regular, acrescido de 01 (uma) cópia, às suas 

expensas: 

a) Carteira de Identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná - IIPR/SESP, indispensável para a implantação do pagamento 

conforme Decreto n.º 2704, de 27/10/1972; 

b) comprovante de situação cadastral regular no CPF;  

c) cartão do PIS/PASEP ou CTPS, contendo o número do PIS;  

d) comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, contendo o número da agência e conta;  
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e) comprovante de endereço atual; 

f) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 

g) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em: www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-

eleitoral; 

h) Atestado de Saúde Ocupacional (ANEXO IV), atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as 

atribuições da função para a qual se inscreveu, emitido por médico registrado no CRM, ou equivalente, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 

contratação;  

i) declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, nem perdeu o cargo em razão de ordem 

judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento, nos termos do ANEXO VI; 

j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, da Justiça Estadual, emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal do (s) 

município(s) no(s) qual(ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 

contratação;  

k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, da Justiça Federal ou da Polícia Federal, no endereço eletrônico: http://www.dpf.gov.br (utilize um dos 

seguintes navegadores: Internet Explorer ou Mozilla Firefox). Se a certidão não for emitida por qualquer ocorrência, inclusive pela possibilidade de nomes 

iguais, o interessado deverá obtê-la diretamente no setor de certidão junto aos distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal da(s) 

região(ões) onde tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos. A certidão deve ter sido emitida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 

contratação;  

http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
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l) Certidão Negativa Criminal, da Justiça Militar Estadual, no caso de policial militar da ativa, desde que não configurado o acúmulo de cargo vedado em lei, 

e ex-policial militar;  

m) Declaração de Acúmulo de Cargos, disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1380; 

 

n) Ficha cadastral, disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1380; 

 

o) Termo de ciência – conta bancária, disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1380.  
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CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

Município: Prudentópolis Data: 25/01/2016 Local: C.E. Barão de Capanema 

Horário SALA 1 – CURSOS/DISCIPLINAS SALA 2 – CURSOS/DISCIPLINAS 

08:00 Educação Especial, Sala de Recursos, PAC, PAEE, Tradutor e Interprete 

de Libras e Pedagogo. 

Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. 

08:45 Arte e Educação Física na modalidade da Educação Especial e Arte e 

Educação Física da Educação Básica. 

Português, Inglês, Espanhol e Ucraniano. 

09:30 Educação Profissional: Formação de Docentes. Biologia, Ciências, Física, Matemática e Química. 

 

Informamos aos candidatos classificados em mais de uma disciplina, onde a distribuição de aulas está agendada para o mesmo horário, que será 
organizado o chamamento de maneira que nenhum candidato seja prejudicado. 

 

 

 

Município: 

Guamiranga 

Data: 25/01/2016 Horário: 13:30 Local: Colégio Estadual Francisco Ramos Disciplinas: todas 
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Município: Irati Data: 26/01/2016 Local: C.E. Duque de Caxias 

Horário SALA 1 – CURSOS/DISCIPLINAS SALA 2 – CURSOS/DISCIPLINAS 

08:00 Educação Especial, Sala de Recursos, PAC, PAEE, Tradutor e Interprete 

de Libras e Pedagogo. 

Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. 

08:45 Arte e Educação Física na modalidade da Educação Especial e Arte e 

Educação Física. 

Português, Inglês, Espanhol e Ucraniano. 

09:30 Cursos Técnicos da Educação Profissional: Plantas e Florestas. Biologia, Ciências, Física, Matemática e Química. 

Informamos aos candidatos classificados em mais de uma disciplina, onde a distribuição de aulas está agendada para o mesmo horário, que será 
organizado o chamamento de maneira que nenhum candidato seja prejudicado. 

 

Município: Teixeira Soares Data: 27/01/2016 Horário: 08:00 Local: Colégio Estadual João Negrão Disciplinas: todas 

Município: Fernandes Pinheiro Data: 27/01/2016 Horário: 10:30 Local: Colégio Estadual Getúlio Vargas Disciplinas: todas 

Município: Inácio Martins Data: 28/01/2016 Horário: 08:00 Local: Colégio Estadual Parigot de Souza Disciplinas: todas 

Município: Rio Azul Data: 28/01/2016 Horário: 14:00 Local: Col.Est. Afonso Alves de Camargo Disciplinas: todas 

 

Irati, 19 de janeiro de 2016. 

 

Equipe de Recursos Humanos do NRE de Irati 


