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Secretaria da
Educação e do Esporte 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, designada 

do Estado n.º 10.488 em 30 de julho de 2019.

Protocolado nº  13.849.432-2
Autos n.º 61/2019

I N T I M A Ç Ã O 

Sérgio Antonio Kubersky, Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Resolução em epígrafe, INTIMA a Sra. TEREZA 
TIEMI NAKAGIMA, RG nº 2.012.686-8/PR, Professora, pertencente ao Quadro 
Próprio do Magistério – QPM, LF 02, lotada no município de Curitiba e jurisdi-
cionado ao Núcleo Regional da Educação de Curitiba, da instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar indícios de irregularidades atribuídas a sua 

de 2013 a 2016 e por, à partir de 15/09/2016 deixar de comparecer ao serviço. 
Assim agindo, deixou de cumprir com os deveres de assiduidade; faltou com o 
dever de lealdade e respeito às instituições administrativas a que servir; faltou 
com o dever de observância das normas legais e regulamentares; não cumpriu 
com o dever de comparecer ao trabalho nas horas de trabalho ordinário que lhe 
forem atribuídas. Ainda, de forma proibitiva, deixou de comparecer ao trabalho 

07/76. Bem como infringiu o Estatuto do Servidor Público, artigos 279, incisos I, 

291, incisos II a VI, combinado com o artigo 293, incisos II a V, da Lei nº 6174/70 
– Estatuto do Servidor Público. 

-
visto no artigo 314 e seguintes da Lei nº 6174/70, observando o disposto no artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; e do prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados desta intimação, para querendo, apresentar defesa prévia, ocasião em que 
poderá, acompanhar todas os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de advogado, extrair cópia integral dos autos, arrolar testemunhas, apresentar os 
documentos que entender pertinentes a sua defesa, requerer diligências e produção 
de provas e o mais que julgar necessário a sua ampla defesa; que os prazos serão 
contados de acordo com o previsto no artigo 357 da Lei nº 6174/70; que lhe é 
facultada vista dos  autos, das 08h30min às 17h30min, na sala 103 da Assessoria 
Jurídica da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, situada na Av. Água 
Verde, nº 2140, Vila Izabel, Curitiba, Paraná. E para constar, eu Sérgio Antonio 
Kubersky, digitei esta Intimação aos 30 dias do mês de julho do ano dois mil e 
dezenove, lavrou-se o presente termo que vai assinado.

Sérgio Antonio Kubersky
Presidente

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, designada 

do Estado n.º 10.488 em 30 de julho de 2019.

Protocolado nº  14.404.207-7
Autos n.º 57/2019

I N T I M A Ç Ã O 

Sérgio Antonio Kubersky, Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Resolução em epígrafe, INTIMA a Sra. SILVIA RE-
GINA ALCANTARA, RG nº 3.943.425-3/PR, Professora, pertencente ao Quadro 
Próprio do Magistério – QPM, LF 21, lotada no município de Curitiba e jurisdi-
cionado ao Núcleo Regional da Educação de Curitiba, da instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar indícios de irregularidades atribuídas a sua 

do mês de março do ano de 2013. Assim agindo, não observou o dever de assidui-
dade; faltou com o dever de lealdade e respeito às instituições administrativas a 
que servir; faltou com o dever de observância das normas legais e regulamentares. 
Ainda, agiu proibitivamente quando, em tese, deixou de comparecer ao trabalho 

-

o Estatuto do Servidor Público, artigos 279, incisos I, V, VI e XVII; artigo 285, 

sujeita à uma das sanções previstas no artigo 291, incisos II a VI, combinado com 
o artigo 293, incisos II a V, da Lei nº 6174/70 – Estatuto do Servidor Público. 

-

visto no artigo 314 e seguintes da Lei nº 6174/70, observando o disposto no artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; e do prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados desta intimação, para querendo, apresentar defesa prévia, ocasião em que 
poderá, acompanhar todas os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de advogado, extrair cópia integral dos autos, arrolar testemunhas, apresentar os 
documentos que entender pertinentes a sua defesa, requerer diligências e produção 
de provas e o mais que julgar necessário a sua ampla defesa; que os prazos serão 
contados de acordo com o previsto no artigo 357 da Lei nº 6174/70; que lhe é 
facultada vista dos  autos, das 08h30min às 17h30min, na sala 103 da Assessoria 
Jurídica da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, situada na Av. Água 
Verde, nº 2140, Vila Izabel, Curitiba, Paraná. E para constar, eu Sérgio Antonio 
Kubersky, digitei esta Intimação aos trinta dias do mês de julho do ano dois mil e 
dezenove, lavrou-se o presente termo que vai assinado.

Sérgio Antonio Kubersky
Presidente

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, designada 
-

cial do Estado n.º 10.506 em 23 de agosto de 2019.

Protocolado n.º 15.282.632-0
Autos n.º 75/2019

I N T I M A Ç Ã O 

Sérgio Antonio Kubersky, Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Resolução em epígrafe, INTIMA o Sr. DAVID RO-
DRIGUES DA SILVA GENEROSO, RG n.º 9.035.135-4/PR, professor do Quadro 
Próprio do Magistério - QPM, disciplina de História, LF: 91, lotado no municí-
pio de Quatro Barras, Jurisdicionado ao Núcleo Regional da Educação da Área 
Metropolitana Norte, da instauração de Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar indícios de irregularidades atribuídas a sua pessoa por, supostamente, fal-

2018. Assim agindo, não observou o dever de assiduidade; faltou com o dever de 
lealdade e respeito às instituições administrativas a que serviu; faltou com o dever 
de observância das normas legais e regulamentares. Ainda, agiu proibitivamente 

agindo, em tese, violou os preceitos éticos do Magistério de exercer o cargo com 

da Lei Complementar nº 07/76. Bem como infringiu o Estatuto do Servidor Públi-
co, artigos 279, incisos I, V, VI e XVII; artigo 285, inciso XV e artigo 293, inciso 

previstas no artigo 291, incisos II a VI, combinado com o artigo 293, incisos II a 
V, da Lei nº 6174/70 – Estatuto do Servidor Público. 

-
visto no artigo 314 e seguintes da Lei nº 6174/70, observando o disposto no artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; e do prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados desta intimação, para querendo, apresentar defesa prévia, ocasião em que 
poderá, acompanhar todas os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de advogado, extrair cópia integral dos autos, arrolar testemunhas, apresentar os 
documentos que entender pertinentes a sua defesa, requerer diligências e produção 
de provas e o mais que julgar necessário a sua ampla defesa; que os prazos serão 
contados de acordo com o previsto no artigo 357 da Lei nº 6174/70; que lhe é 
facultada vista dos  autos, das 08h30min às 17h30min, na sala 103 da Assessoria 
Técnica da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, situada na Av. Água 
Verde, nº 2140, Vila Izabel, Curitiba, Paraná. E para constar, eu Sérgio Antonio 
Kubersky, digitei esta Intimação aos vinte e três dias do ano dois mil e dezenove, 
lavrou-se o presente termo que vai assinado.

Sérgio Antonio Kubersky
Presidente

96199/2019

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

Protocolo n.º 16.064.827-9

DESPACHO SECRETARIAL

 Com amparo na Lei Federal n.º 6.999, de 7 de junho de 1982; na Re-
solução n.º 23.523, de 27 de junho de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 
que dispõem sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral; e no 
Decreto Estadual n.º 8.466, de 1.º de julho de 2013, autorizo a servidora Mariane 
Cristina Plotchkacz, RG n.º 6.535.480-2, Agente Educacional II, do Quadro de 
Funcionários da Educação Básica, a continuar prestando serviços na 176.ª Zona 
Eleitoral do Paraná, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 16 de outubro de 
2019, com ônus para o órgão de origem, a qual se encontra em disposição naquela 
Zona Eleitoral até a data de 15/10/2019 (Informação n.º 1.224/2019 do Grupo de 

    Curitiba, 23 de setembro de 2019.

    Elisandro Pires Frigo
Resolução n.º 3.041/2019 – GS/SEED

Delegação de Competência ao Diretor-Geral
96432/2019

 COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, designada pela Portaria 006/2019, de 17 de 

de 24 de setembro de 2019.
Protocolado nº 15.953.694-7
Autos nº 005/2019.
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