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EDITAL N.º 14/2021 – GS/SEED 

 
 

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das atribuições legais, com base 

na Lei Estadual n.º 20.009, de 13 de novembro de 2009, nos Decretos Estaduais n.º 4.166, de 

3 de março de 2020, e n.º 4.785, de 3 de junho de 2020, no Edital n.º 68 – GS/SEED, de 2 de 

dezembro de 2020, e considerando o contido no protocolado n.º 16.715.509-0,  

 

RESOLVE 

 

retificar o Edital n.º 68 – GS/SEED, de 2 de dezembro de 2020, do Processo de Seleção para 

o Programa de Intercâmbio Internacional GANHANDO O MUNDO, na modalidade High 

School, destinado a selecionar estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual para 

participarem do intercâmbio de um semestre letivo na Nova Zelândia, conforme segue: 

 

1. Fica incluído o item 8.2 com a seguinte redação: 

8.2 Após análise dos recursos e havendo deferimento que altere as inscrições 

homologadas e a ordem classificação, será realizado um novo período de recursos. 

 

 2. O Anexo I – do Cronograma passa a constar com o seguinte teor: 

 

ANEXO I – EDITAL N.º 68/2020 – GS/SEED  
 

CRONOGRAMA 

                               PERÍODO 

Publicação do Edital  

A partir de 03/12/2020, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Período para impugnação do Edital 

De 04/12/2020 a 10/12/2020, protocolado no 
Núcleo Regional da Educação – NRE ao qual a 
escola esteja jurisdicionada, no horário de 
funcionamento do NRE, conforme item 2.8 do 
presente Edital.  

Resultado da impugnação 

A partir de 11/12/2020, 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
 

Período de Inscrição – Etapa I 

Das 9h do dia 14/12/2020 até as 12h do dia 
15/01/2021 
www.educacao.pr.gov.br 

http://www.dioe.pr.gov.br/
http://www.educacao.pr.gov.br/
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Período de Classificação – Etapa 
Homologação da Inscrição – Fase I 
 

A partir de 22/01/2021 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

 
Período de Classificação – Etapa II  
Classificação Provisória – Fase II 
 

A partir de 22/01/2021 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Período de Recursos De 01/02/2021 até 05/02/2021. 

Resultado dos Recursos  

A partir de 11/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Nova Homologação após os recursos 

A partir de 11/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Resultado provisório após recursos  

A partir de 12/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Período dos Recursos  
De 15/02/2021 até 17/02/2021 
na escola de matrícula do estudante. 

Resultado dos Recursos  

A partir de 19/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Resultado Final  

A partir de 22/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
www.educacao.pr.gov.br 
www.nre.seed.pr.gov.br 
www.dioe.pr.gov.br 

Convocação nos Colégios Das 9h de 25/02/2021 até as17h de 26/02/2021. 

Entrega dos documentos nos NRE 
(pela direção do Colégio) 

De 01/03/2021 a 02/03/2021, nos horários de 
funcionamento estabelecidos pelo NRE. 

Embarque para o país de destino  Será divulgado no decorrer do Programa. 

 
3. Os demais itens do Edital n.º 68 – GS/SEED, de 2020, permanecem inalterados. 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2021. 

 
Renato Feder 

Secretário de Estado da Educação e do Esporte 
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