Núcleos Regionais de Educação -

Certificações/títulos para Progressão
NRE Irati
Postado em: 26/03/2020

Intencionando organizar nossas demandas nesta época de epidemia, estamos modificando o envio
das certificações/títulos para Progressão.
Sendo assim, durante o período de crise, o NRE de Irati orienta seus servidores que encaminhem
seus documentos de maneira digital, através do link disponibilizado.

Diretores, Secretários Escolares e Documentadores Escolares:
Por gentileza, solicitamos ampla divulgação!
Segue orientações para entrega de Certificados:
Intencionando organizar nossas demandas nesta época de epidemia, estamos modificando o envio
das certificações/títulos para Progressão.
Sendo assim, durante o período de crise, o NRE de Irati orienta seus servidores que encaminhem
seus documentos de maneira digital, através do link disponibilizado abaixo.
Informamos que posteriormente, passado o período da epidemia, esses documentos deverão ser
comprovados de forma presencial e, caso não o façam, os documentos serão excluídos das LFs.
Observações importantes:
Para envio, orientamos que os títulos/certificados devem ser
enviados frente e verso (legíveis) e estar nomeado com o nome do NRE e do servidor (ex.
NRE_IRATI_FulanodeTal.jpg); Orientamos que encaminhem os documentos por foto do celular,
desde que legíveis, ou escaneados em resolução baixa e preferencialmente extensão .png. Cada
documento NÃO deve exceder 10 mb.
Segue abaixo o link que permitem receber arquivos tipo imagem (jpg, png...), até 10 arquivos
(importante limitar tamanho, ex: 10 mb cada arquivo). Por gentileza, acrescentem seu RG ao lado
do nome.
https://forms.gle/9E3fFBnmdcco3DfC8
IMPORTANTE LEMBRAR AS DATAS DO PERÍODO DO INTERSTÍCIO:
PROGRESSÃO QFEB - AGENTE EDUCACIONAL I E II
Período Interstício: Cursos realizados entre 01/05/2018 a 30/04/2020
Os Cursos realizados deverão ser enviados até a data de 30/05/2020
Os cursos realizados pela SEED terão sua inclusão automática, não sendo necessário imprimir e
enviar.
PROGRESSÃO QPM - PROFESSORES
Período Interstício: Cursos realizados entre 01/07/2018 a 30/06/2020
Os Cursos realizados deverão ser enviados até a data de 15/07/2020
Os cursos realizados pela SEED terão sua inclusão automática, não sendo necessário imprimir e
https://www.nre.seed.pr.gov.br
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enviar.
DUVIDAS DE QUANTAS HORAS TENHO DE CURSOS:
Para aqueles que tem dúvidas sobre a quantidade de horas obtidas até o presente momento,
consultar o Portal dia a dia Educação através do link:
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=relacaoprogressao
Preencher o login (normalmente RG) e senha (mesma do expresso).
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Abraços!
Dalva 42-99976-8669-whatsapp
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