
EDITAL NEAB/EIIR 06/2016

                                                                           CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A IGUALDADE 

RACIAL  MODALIDADE A DISTÂNCIA  -TURMA 2016

A  Universidade  Federal  do  Paraná  –  UFPR,   o  Centro  de  Estudos  das 

Relações  de  Trabalho  e  Desigualdades  -  CEERT  e  a  Secretaria  Municipal  da 

Educação de Curitiba -  SME tornam públicas a lista de 3ª chamada dos cursistas 

inscritos  para  o  CURSO  DE  EXTENSÃO  EM  EDUCAÇÃO  INFANTIL  PARA  A 

IGUALDADE RACIAL na modalidade EaD.

Foram aceitas as inscrições que preencheram os requisitos dispostos 

no edital 01/2016. 

Os critérios para a seleção foram:

a) Preenchimento no prazo, completo e correto dos dados da 

ficha de inscrição – eliminatório.

b) Atuação como SERVIDOR da Secretaria Municipal de 

Educação de Curitiba nas funções de Professor da Educação 

Infantil ou Ensino Fundamental ou Gestor da Educação Infantil 

ou Ensino Fundamental.

c) A diversidade de instituições e regionais buscando 

contemplar ao menos um/a representante de cada uma das 

instituições/regionais interessadas.

d) O Perfil dos candidatas/os em relação ao curso tendo 

prioridade:

1. Atuar como professor na Educação Infantil 0 a 3 anos ( até 

o limite de 25 vagas)

2. Atuar como professor na Educação Infantil 4 e 5 anos (até o 

limite de 25 vagas)

3. Atuar como professor no Ensino Fundamental 1º ciclo



4. Atuar como professor no Ensino Fundamental 2º ciclo

5. Atuar como professor no Ensino Fundamental 3º ciclo

6. Atuar como Gestor (Coordenador, Direção, outro) 

Para os casos de empate utilizamos os critérios:

 Não repetir unidade

 Variedade de regional 

 Menor formação

 Não tenha formação na temática

 Pertencimento Racial

▪  Maior tempo na docência 

  MATRÍCULA:

Terão direito à matrícula os/as candidatos/as classificados/as, 

respeitados os limites das vagas estabelecidas pelo Curso.

A matrícula será realizada por e-mail mediante envio da seguinte 

documentação. 

Durante o período de 8 de Agosto a 12 de Agosto devem ser 

enviados para o e-mail: eiirufpr2016@gmail.com  cópias 

escaneadas em boa qualidade dos seguintes documentos para 

confirmação da matrícula:

 Diploma de graduação ou Certificado e histórico de conclusão ou 

Certificado e histórico de conclusão de Ensino Médio (Somente o de 

maior titulação) 

  RG (não serão aceitas carteiras de habilitação)

 CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF retirado do 

site 



https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/Consult

aPublica.asp

 Comprovação  que atual em escola vinculada a Secretaria 

Municipal  de Curitiba ( Declaração da escola ou holerite)

DISPOSIÇÕES GERAIS:

1. A inscrição do/a candidato/a implicará conhecimento e 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

não sendo aceita alegação de desconhecimento. Dúvidas 

poderão ser sanadas através do e-mail: 

eiirufpr2016@gmail.com 

2. O edital de seleção só terá validade para o curso que se 

iniciará em 2016. 

3. O curso é gratuito: não há taxas de inscrição, matrícula, 

mensalidades ou para o material didático.

4. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela 

Coordenação do curso.

Curitiba, 8 de Agosto de 2016 

Universidade Federal do Paraná



EDUCAÇÃO INFANTIL 4 E 5 ANOS

EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS

ENSINO FUNDAMENTAL

VAGAS COMPLETAS

CASSIANE GOMES SIQUEIRA AMARANTE
ADRIANE REGINA ANDRADRE
MARIA CECILIA SANTOS ARAUJO COLATUSSO
ALESSANDRA KELI COELHO
ALINE CHALUS VERNICK CARISSIMI

ELISIANA PAES LEITE
JANAINA CARVALHO DOS REIS SILVEIRA
ADRIANA LUCIA CAMARGO DE MOURA


