SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE DIADEMA
EE PROFª OLGA FONSECA
Rua Natal, 216 – Centro - Diadema - SP – 09910-220
Fone : 4056-5458 Fax 4055-5177

Diadema, 15 de agosto de 2016.

Edital nº 002/2016
A direção desta Unidade Escolar no uso e suas atribuições que lhe competem, torna
pública as instruções que

regerão o Processo de Designação de Docente para

preenchimento de posto de trabalho de Professor Corrdenador do Ensino Fundamental
dos anos Iniciais para o atendimento do período diurno, como segue:
I – Das Vagas:
Professor Coordenador – EF – Anos Iniciais : 01 vaga

II - Do Recebimento de Proposta de Trabalho:
a. Período: de 18, 19, 22 e 23/08/2016 das 15h00 às 20h00.
b. Local: EE Profª Olga Fonseca situada à Rua Natal, nº 216 – Centro / Diadema.
III – Dos Requisitos de Habilitação para Preenchimento da Função
a- Ser portador de licenciatura plena em Pedagogia (apresentar diploma);
b- Experiência como docente na rede estadual de ensino no mínimo de 3 (três)
anos (apresentar declaração de tempo da escola sede);
c- Titular de cargo da Unidade Escolar ou de outra Unidade Escolar;
d- Docente ocupante da função atividade – Categoria “F”, com no mínimo 09 (nove)
aulas atribuidas em uma Unidade Escolar em fevereiro de 2016.
IV – Do Perfil Profissional
a- O docente que se encontra em estágio probatório, de 1095 dias, terá durante o
exercício da coordenação pedagógica, interrompido a contagem de prazo de
estágio;

b- Possuir e ser capaz de desenvolver, cotidianamente, competência relacional e
atuar para a consecução dos príncipios da gestão democrática;
c- Ser capaz de desenvolver ações de formação contínuada de professores e de
acompanhamento do processo pedagógico da escola;
d- Possuir habilidade gerencial e técnico-pedagógicas e ser capaz de desenvolver
ações de implantação e desenvolvimento do Currículo Oficial junto aos
docentes;
e- Ter habilidades relacionadas ao uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação;

V - Dos Documentos
a- Curriculum Vitae resumido;
b- Cópia simples do diploma de licenciatura plena;
c- RG e CPF;
d- Declaração de Anuência
e- Comprovante de no mínimo de 3 (três) anos de experiência como docente na
rede estadual de ensino;
f- Proposta de trabalho em consonância com a Proposta Pedagógica da Escola e a
Proposta Curricular do Estado de São Paulo.
VI – Das Entrevistas
a- A Unidade escolar entrará em contato com os candidatos para agendar a
entrevista.Os candidatos deverão comparecer munidos dos documentos
específicados no item V, lembrando que não será necessário trazer
novamente a proposta pedagógica, uma vez que já foi entregue conforme o
período estipulado no item II.

Aproveito a oportunidade para renovar a todos os professores, protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
Rosana Maciel e Silva
Diretor de Escola

