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PSS da Educação registra 12 mil inscritos e 
prazo encerra na segunda-feira

 A Secretaria de 
Estado da Educação e 
do Esporte registrou na 
quarta-feira (18) 12 mil 
inscritos no edital do Pro-
cesso Seletivo Simplifica-
do (PSS). O número foi 
alcançado uma semana 
após o início do período 
de inscrições, na quarta 
passada (11). O processo 
conta com candidatos de 
todas as regiões do Bra-
sil. Os dados são do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa 

em Avaliação e Seleção 
e de Promoção de Even-
tos (Cebraspe), empresa 
responsável pelo PSS 
2021.
 O processo pre-
vê a contratação de pelo 
menos 4 mil profissionais 
para lecionar no ano leti-
vo de 2021, com possibi-
lidade de ampliação. Os 
interessados podem se 
inscrever até as 18h do 
dia 23 de novembro no 
link http://www.cebras-

pe.org.br/concursos/
seed_pr_20_professor.
 Neste ano, o 
processo seletivo tem al-
gumas mudanças. Será 
aplicada uma prova de 
conhecimento da área 
em que o candidato se 
inscreveu e em que pre-
tende dar aula. O tempo 
de serviço e a prova de 
títulos – critérios utiliza-
dos em anos anteriores 
– continuam compondo 
parte importante do pro-
cesso de seleção.
 Originalmente, 
estavam planejadas re-
dação e banca avaliati-
va, mas após amplo diá-
logo com os professores 
foi decidido pela não uti-
lização desses formatos 
de avaliação. “Estamos 
aprimorando o processo 
de seleção dos profissio-
nais da nossa rede, ao 
mesmo tempo em que 

mantemos a valorização 
dos profissionais que já 
contam com uma titula-
ção e experiência, e que 
compartilham de uma 
caminhada com a gen-
te”, disse o secretário 
estadual da Educação e 
do Esporte, Renato Fe-
der.
 Cada candi-
dato deve se inscrever 
em apenas um Núcleo 
Regional de Educação 
(NRE), podendo optar 
por até dois municípios 
do núcleo. Na sequên-
cia, é permitido escolher 
uma ou duas funções, 
disciplinas, áreas do co-
nhecimento ou eixos da 
educação profissional. O 
edital e os comunicados 
contêm mais informações 
sobre as ofertas.
 Para participar, 
os candidatos deverão 
pagar taxa que varia de 

R$ 60 (para uma discipli-
na) a R$ 105 (para duas 
disciplinas).
 As provas serão 
aplicadas em 13 de de-
zembro nas cidades-se-
de dos Núcleos Regio-
nais de Educação. No dia 
da avaliação serão ado-
tadas normas rígidas de 
prevenção da Covid-19, 
seguindo protocolo da 
empresa que organiza a 
prova, além de determi-
nações da Secretaria de 
Estado da Saúde.

TÍTULOS
 Para facilitar as 
inscrições, o candidato 
deverá cadastrar seus 
documentos em ambien-
te virtual, que vai permi-
tir anexação dos títulos. 
Esses documentos vão 
representar até 40 pon-
tos do processo de sele-
ção, valendo diplomas de 
pós-graduação, como de 

especialização, mestra-
do ou doutorado. A prova 
de títulos vai compre-
ender também o tempo 
de serviço. Cada ano de 
magistério vai contar três 
pontos, com o máximo de 
21 pontos, dentro de um 
total de 40.
 O número de 
questões das provas vai 
depender da quantidade 
de disciplinas/eixos tec-
nológicos selecionados 
na inscrição. O tempo 
máximo para realização 
da prova também vai 
variar de conforme as 
opções selecionadas na 
inscrição.

GRUPOS DE RISCO
 Parte dos pro-

fissionais selecionados 
substituirá professores 
do grupo de risco da Co-
vid-19 sem possibilidade 
de atuar presencialmen-
te. Entretanto, a prova e 
a seleção estão abertas 
a todos os profissionais, 
inclusive aos candidatos 
do grupo de risco.
 A realização da 
prova seguirá todo o pro-
tocolo de segurança de-
terminado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde. A 
classificação do profissio-
nal do grupo de risco está 
garantida e mantida. Ele 
será chamado assim que 
acabar a situação emer-
gencial da pandemia.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Pesquisador da UEL integra grupo sobre espécies ameaçadas
 O professor e pesquisador Mário Luís 
Orsi, da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), integra o Grupo de Avaliação Técnica 
(GAT), do Programa Nacional para a Con-
servação de Espécies Ameaçadas de Extin-
ção – Pró-Espécies, do Ministério do Meio 
Ambiente.  São ações previstas pelo GAT, 
a elaboração de protocolos de avaliação de 
risco sobre espécies, detecção de impactos 
e formação técnica de gestores e agentes 
públicos e privados.
 O professor Mário Luís Orsi, do La-
boratório de Ecologia de Peixes e Invasões 
Biológicas da UEL, professor lembra que os 
estudos com peixes invasores na Bacia do 
Rio Paranapanema foram o motivo de ele ter 
sido convidado a compor o GAT.
 Orsi explica que as invasões biológicas 
são consideradas um dos piores problemas 
para a biodiversidade e a sociedade. Ele 

cita como modelo a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, 
responsável pela epidemia mundial. “O vírus é considerado um 
grupo invasor exótico. Esse é um problema relacionado direta-
mente à sociedade, mas indiretamente relacionado à degrada-
ção ambiental e perda de biodiversidade”.
 PARANÁ – Na região de Londrina, entre as espécies 
invasoras e que causam problemas, o professor Mário Luís Orsi 
cita como exemplo a corvina, a tilápia e o tucunaré. “De uma for-
ma geral, essas espécies causam a perda de serviços ambien-
tais, moléstias, perdas econômicas e sociais, além de provocar 
extinções locais de espécies”, complementa o professor.
 Ele destaca que o Programa de Pós-Graduação em Ci-
ências Biológicas da UEL foi o primeiro do país a ter uma disci-
plina específica sobre invasões biológicas. “Felizmente, agora, 
diversas outras instituições possuem também, o que nos deixa 
muito satisfeitos em ter colaborado com isso”, afirma o profes-
sor. “Nossa participação no plano nacional é um reconhecimen-
to a esse apoio que tivemos, além dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos e egressos da UEL tornando nossa universidade 
referência nesse assunto”, afirma. Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Sanepar é a segunda melhor empresa de infraestrutura do Brasil

 A Companhia de 
Saneamento do Paraná 
(Sanepar) é a segunda 
melhor empresa do Brasil 
na categoria Infraestrutura, 
no ranking das Melhores e 
Maiores 2020 da revista 
Exame, divulgado na quar-
ta-feira (18) em cerimônia 
de premiação transmitida 
pelo Youtube.
 No ranking geral, 
que elenca as mil maiores 
empresas do Brasil neste 
ano, a Sanepar ficou na 
155ª posição, subindo 12 
posições em relação à lista 
das maiores no ano passa-
do.
 Está é 47ª edição 
do ranking desenvolvido 
pela revista de economia 
e negócios, que classifica 
empresas por seus indica-
dores de desempenho. Em 
2020, destacou exemplos 
de resiliência e inovação 
em 20 setores da econo-

mia e em 12 segmentos do 
agronegócio.
 “Estamos muito 
empenhados em melhorar 
e expandir os nossos ser-
viços, mesmo em contex-
to de pandemia e da pior 
seca da história do Para-
ná. Buscamos alternativas, 
contando com a compe-
tência de nosso corpo de 
gestores e técnicos na im-
plementação de melhorias 
para superar as condições 
que nos foram impostas”, 
destaca o diretor-presiden-
te da companhia, Claudio 
Stabile.
 O presidente afir-
ma que a Sanepar tem 
investido em inovação, 
especialmente na gestão 
de ativos, com foco na oti-
mização do uso do patri-
mônio e demais recursos. 
“Primamos pela excelên-
cia na gestão a fim de nos 
adaptar ao cenário, e o 

caminho é fazer o melhor 
uso possível do que te-
mos com eficiência”, com-
pleta.
 PRÊMIO – A Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sas Contábeis, Atuariais 
e Financeiras (Fipecafi) é 
responsável pela elabora-
ção do ranking, que avalia 
mais de 3 mil empresas em 
20 setores da economia. O 
prêmio é resultado da ava-
liação criteriosa de dados 
como índice de crescimen-
to, rentabilidade, saúde 
financeira, participação de 
mercado e produtividade 
por empregado.
 Nesta edição, a 
Exame incluiu ainda o voto 
popular. A pontuação to-
tal da Sanepar foi de 645, 
muito próxima à da primei-
ra colocada, que obteve 
710 pontos.
 SANEAMENTO – 
Além do ranking Melhores 

e Maiores 2020 da Exame, 
a Sanepar foi destaque na 
edição 2020 do prêmio Va-
lor 1000, como a segunda 
melhor do setor de sanea-
mento.
 Também foi a úni-
ca do setor de saneamen-
to, com receita líquida de 
até R$ 8 bilhões, a receber 
o Troféu Transparência, 
concedido pela Associa-
ção Nacional dos Execu-
tivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade 
(Anefac), que reconhece a 
qualidade dos demonstra-
tivos financeiros referentes 
ao ano de 2019. 
 Os demonstra-
tivos são analisados por 
alunos de Mestrado e Dou-
torado em Controladoria e 
Contabilidade da Faculda-
de de Economia e Admi-
nistração da Universidade 
de São Paulo (USP).
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Companhia foi reconhecida na categoria Infraestrutura, no ranking das Melhores e 
Maiores 2020 da revista Exame. O prêmio avalia dados como o índice de crescimen-

to, rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e produtividade por 
empregado.


