
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/07/22..................R$ 173,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/07/22..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/07/22..................R$ 110,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Uma nova frente fria começa a 
avançar em direção ao Paraná, 
com chuvas previstas para o oeste 
e o sudoeste à noite. Durante o dia 
segue bastante quente em todas as 
regiões do Estado.
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Curso de qualificação tem 500 vagas para 
empreendedores de todo o Paraná

 A segunda turma do curso de formação empre-
endedora do programa Paraná Empreende Mais está 
com as inscrições abertas. São 500 vagas, distribuídas 
igualmente entre as universidades estaduais de Lon-
drina (UEL), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do 
Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do 
Paraná (Unespar).

Inscrições

UEL – até 29 de julho

UEPG – até 6 de agosto 

Unioeste – até 21 de julho 

Unicentro – até 24 de julho

Unespar – até 31 de julho 

UEM – vagas já preenchidas

Início das aulas

UEL – 9 de agosto

UEM – 11 de julho

UEPG – 15 de agosto

Unioeste – 21 de julho

Unicentro – 26 de julho

Unespar – 18 de agosto

Serviço:

 Os interessados devem ter mais de 16 anos 
e residir em um dos 399 municípios paranaenses. A 
capacitação é gratuita e será realizada em ambiente 
digital, com início das aulas previsto para julho e agosto, 
conforme o cronograma de cada instituição.
 O curso contempla quatro módulos: Gestão 
Estratégica e de Pessoas; Gestão de Negócios e 

Comercial; Ges-
tão Financeira; e 
Inovação Tecno-
lógica, com carga 
horária total de 72 
horas. Serão seis 
horas semanais de 
atividades desen-
volvidas (terças, 

quartas e quintas-feiras), de 19 horas às 21 horas, por 
meio de plataformas digitais de videoconferência.
 As aulas têm o apoio de professores e estudan-
tes das sete instituições estaduais de ensino superior. 
A metodologia abrange conteúdo teórico e aulas de 
mentoria. Ao final do curso, os participantes receberão 
certificados, emitidos pelas respectivas universidades.
 Atualmente, 700 pessoas de 100 cidades pa-
ranaenses participam da primeira turma do programa, 
iniciada no mês passado. 
 Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
as 100 vagas da segunda turma já foram preenchidas 
e as aulas devem iniciar nessa segunda-feira (11). Já 
na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 
as 100 inscrições para a segunda turma devem ser 
disponibilizadas ainda neste mês.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

          Prazo de inscrições para PSS da Educação é 
prorrogado para 22 de julho

 O prazo para en-
cerramento das inscrições 
para o PSS (Processo 
Seletivo Simplificado) de 
professores e pedagogos 
rede estadual de ensino 
foi prorrogado para as 16 
horas do dia 22 de julho. A 
data final era, inicialmen-
te, na quinta-feira (7). Até  
quinta, mais de 65 mil pes-
soas já se inscreveram.
 A data da prova 
objetiva também foi adia-
da e, agora, acontecerá 

no dia 25 de setembro. Ela 
será aplicada simultane-
amente nos municípios-
-sede de cada um dos 
32 Núcleos Regionais 
de Educação. A consulta 
dos locais de prova estará 
disponível a partir de 19 
de setembro.
 A taxa é de R$ 
40 para o candidato que 
optar por uma inscrição 
e de R$ 60 para duas. O 
pagamento pode ser feito 
até as 20 horas do dia 23 

de julho. As inscrições 
devem ser feitas no site 
www.institutoconsulplan.
org.br.
 Acadêmicos de 
áreas como Informática, 
Análise de Sistemas, Ci-
ências da Computação, 
Sistemas de Informação, 
Tecnologia da Informação, 
Engenharia da Computa-
ção, entre outros, podem 
se inscrever para dar au-
las de programação. Ao 
contrário das demais disci-

plinas, para esta não é ne-
cessária licenciatura para 
lecionar, mas é preciso 
ter concluído pelo menos 
25% da graduação.

VAGAS
 Por meio do PSS, 
acontecerá a contratação 
de professores e peda-
gogos temporários para 
trabalhar em escolas da 
rede estadual, em todo 
o Paraná, no ano letivo 
de 2023. Os contratos 
poderão ser renovados 
por mais um ano. Há va-
gas na Educação Básica, 
para todas as disciplinas 
da BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular), 
e também na Educação 
Profissional, com áre-
as de atuação, desde 
agroindústria até progra-
mação, passando por 
enfermagem, administra-
ção, nutrição, logística.
 Os requisitos mí-
nimos para cada função 
e mais detalhes do PSS 
estão disponíveis no edi-
tal, em www.educacao.
pr.gov.br/PSS.

INSCRIÇÕES
 O processo se-

letivo será realizado pelo 
Instituto Consulplan e a 
inscrição terá duas cate-
gorias: Educação Básica 
e Educação Profissional. 
O candidato pode optar 
por fazer uma ou duas ins-
crições, podendo ser duas 
na mesma categoria. Será 
possível se inscrever em 
apenas um Núcleo Regio-
nal de Educação (NRE), 
com opção por até dois 
municípios do núcleo (ou 
área, no caso da Edu-
cação Profissional). No 
NRE Curitiba, setorizado 
por bairros, o candidato 
poderá realizar a inscrição 
em até dois setores.
 Para a convo -
cação, em caso de não 
haver mais candidatos 
classificados nas listas 
de um município e exis-
tir vaga, o NRE poderá 
utilizar a ordem de clas-
sificação geral do núcleo 
independentemente da 
localidade de inscrição. 
E, caso não haja mais 
candidatos classificados 
na lista do NRE, o núcleo 
poderá utilizar a ordem 
de classificação geral do 

Estado.
SELEÇÃO

 A se leção dos 
profissionais será com-
posta por prova objetiva, 
prova de títulos, prova 
prática e tempo de servi-
ço. As vagas são de até 
40 horas semanais para 
professor e de 20 horas ou 
40 horas semanais para 
professor pedagogo.
 Neste ano a prova 
prática terá duas etapas: 
a elaboração de um plano 
de aula, correspondente 
ao componente curricular 
escolhido na inscrição, e 
um vídeo de 8 a 10 minu-
tos, que mostre a aplica-
ção do plano de aula de 
forma prática: simulando 
uma aula com os estudan-
tes. No caso de inscrição 
para pedagogo ou para 
professor de Educação 
Especial, será preciso 
fazer, em vez do plano de 
aula, um plano de ação ou 
um plano de atendimento 
especializado, respecti-
vamente. 
 O resultado final 
do PSS será divulgado em 
novembro.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


