
Comunicado 
Edital – Seleção de Professor Coordenador Pedagógico 
A Diretora da EE Joana Helena de Castilho Marques, de acordo com a legislação vigente e no uso de suas 
atribuições legais, torna público o presente edital e comunica a abertura das inscrições para o posto de 
trabalho na função de Professor Coordenador, nessa Unidade Escolar: 
I – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO 
DA FUNÇÃO: 
a) Ser titular de cargo ou docente com vinculo garantido por lei, Estável ou Categoria F; 
b) Contar, no mínimo, com 03 (três) anos de experiência docente na Rede Pública do Estado de São 

Paulo; 
c) Ser portador de Diploma de Licenciatura Plena. 
II – PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR 
PERFIL PROFISSIONAL QUE ATENDA ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 
a) Conhecer as diretrizes da política educacional da SEE e os projetos desenvolvidos nas escolas 

estaduais; 
b) Possuir liderança, habilidades nas relações interpessoais e capacidade para o trabalho coletivo; 
c) Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas; 
d) Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática; 
e) Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de acordo com 

as especificidades do posto de trabalho, bem como para ações que exijam deslocamento e viagens; 
f) Cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com disponibilidade nos turnos da manhã e 

tarde e nos horários das ATPC. 
III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
Entrega da Proposta de Trabalho no período de 16-01- 2018 a 18-01-2018, das 09h às 12h e das 13h às 
17h horas, na EE Professora Joana Helena de Castilho Marques, localizada na Rua Álvaro Gomes, 191-A - 
Jardim Monreal – Penápolis / SP.  Telefones: (18) 3652.4893 e 3652.5571. 
IV – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO: 
a) Objetivos e descrição sintética das ações que pretende coordenar visando ao desenvolvimento e ao 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentadas nas diretrizes que norteiam o Currículo do 
Estado de São Paulo; 

b) Currículo atualizado, incluindo descrição sucinta de trajetória, formação e experiência profissional, 
contendo a participação em cursos de atualização profissional, oferecidos pela SEE, Diretoria de 
Ensino e outras instituições; 

V – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO: 
a) A entrevista constará da apresentação pelo (a) candidato 

(a) do seu histórico profissional e da proposta de trabalho para o posto de Professor Coordenador, 
objeto de sua inscrição, e arguição de banca examinadora. 

b) As entrevistas ocorrerão em 19-01-2018, a partir das 08h, com agendamento em ordem de 
inscrição. 

VI – DA VAGA OFERECIDA: 
01(uma) vaga para Professor Coordenador dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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