
    

  

Edital para preenchimento de vaga de Professor Coordenador EF – Ciclo I - nº 001/2016 
 

   A Direção da EE “Tristão de Athayde”, no uso de suas atribuições que lhe competem torna públ icas as 
instruções que regerão o Processo de designação de Docent e para preenchimento de posto de trabalho 
de Professor Coordenador de Ensino Fundamenta l –  C ic lo I  para atendimento em per íodo diurno, com 
fundamento na Resolução SE 75 de 31/12/2014 ,  como segue:  
 

I –  Das Vagas: 
Professor Coordenador –  EF Cic lo I: 01 
 
II –  Do recebimento de Propostas de Trabalho:  
Período:–  02/02/2016 á 10/02/2016 das 8:00 às 18:00 
Local:  Unidade Escolar  EE. Tr istão de Athayde, s i tuada à Rua V icente Adamo Zara, nº 67, no Bairro  
Jardim Rosinha, no Munic íp io de Diadema- SP, na Secretar ia da Esco la.  
 
III - Dos Requisitos de habilitação para Preenchimento da Função: 
Artigo 7º - Constituem-se requisitos para o exercício da função de Prof. Coordenador nas UE.: 
 
I - Ser docente titular de cargo ou ocupante de função- atividade, podendo se encontrar na condição de adido ou em 
readaptação, sendo que, no caso de docente readaptado, a designação somente poderá ocorrer após manifestação favorável da 
Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão Pública - CAAS; 
II - Contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério público estadual; 
III - Ser portador de diploma de licenciatura plena. 
§ 1º - O docente, classificado na unidade escolar ou classificado em unidade escolar da circunscrição da Diretoria de Ensino, terá 
prioridade na indicação para designação, respectivamente, no posto de trabalho de Professor Coordenador da unidade escolar. 
§ 2º - Em caso de indicação de docente não classificado na forma estabelecida para as designações, a que se refere o parágrafo 
1º deste artigo, deverá ser exigida a apresentação de anuência expressa do superior imediato do docente na unidade escolar de 
origem, previamente ao ato de designação. 
§ 3º - A designação para atuar como Professor Coordenador - PC somente poderá ser concretizada quando houver substituto 
para assumir as aulas da carga horária do docente a ser designado. 
 
IV – Do perfil Profissional 
O docente que se encontre em estágio probatório, de 1095 dias, terá durante o exercício da coordenação pedagógica, 
interrompido a contagem do prazo de estágio; 
Possuir e ser capaz de desenvolver, cotidianamente, competência relacional e atuar para a consecução dos princípios da gestão 
democrática;  
Ser capaz de desenvolver ações de formação continuada de professores e de acompanhamento do processo pedagógico da 
escola; 
Ter experiência como docente na rede estadual de ensino – mínimo três anos. Declaração da Escola Sede; 
Possuir habilidade gerencial e técnico-pedagógica e ser capaz de desenvolver ações de implantação e desenvolvimento do 
Currículo Oficial junto aos docentes; 
Ter habilidades relacionadas ao uso das Tecnologias de informação e Comunicação; 
Ser docente Titular de Cargo da Unidade Escolar ou de outra Unidade Escolar; 
 
V - Dos Documentos 
a) Curriculum Vitae – resumido; 
b) Cópia simples do diploma de licenciatura plena - RG – CPF; 
c) Declaração de anuência; 
d) Comprovante de no mínimo anos de experiência como docente na rede estadual de ensino; 
d) Proposta de Trabalho em consonância com a Proposta Pedagógica da Escola e a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 
 
VI – Entrevista 

Dia : 11/02/2016 as 10:00h 
Obs.: Aguardar contato da Direção da escola para Apreciação das Propostas e dos Candidatos.  
                         
 Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a todos os professores, protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 
 

      Atenciosamente, 
 

Diadema, 01de Fevereiro de 2016. 
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