
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAMPINAS - LESTE 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio 

Edital 

A Diretoria de Ensino – Região de Campinas Leste, situada à Rua Rafael Sampaio, nº 485, 

Jardim Rossi, CEP 13023 – 240, Campinas – SP, de acordo com as Resoluções SE nº 75, de 30-

12-2014, alterada pelas Res. SE nº 65 de 19-12-2016, Res. SE nº 06 de 20-01-2017 e Res SE  nº 

34 de 15-05-2018 comunica aos professores interessados a existência de vagas para os postos 

de trabalho de Professor Coordenador nas escolas sob sua jurisdição, relacionadas abaixo. 

Segundo a legislação citada, as atribuições do Professor Coordenador devem atender ao 

disposto no artigo 5º da Resolução nº 75/2014 e os requisitos para o exercício desta função 

estão descritos em seu artigo 7º, ou seja:  

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. 

Ainda, o artigo 7º, em seu parágrafo terceiro, dispõe que: 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.          

A entrega dos projetos dar-se-á nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019 nestas Unidades 

Escolares das 8h às 15h. As entrevistas serão agendadas no ato da entrega do projeto. A 

seguir: Unidade Escolar, Segmento de Ensino, número de vagas:  

EE Ana Rita Godinho Pousa, Anos Finais de Ensino Fundamental e Ensino Médio, 01 (uma); 

EE Antonio Carlos Couto de Barros, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 01 (uma); 

EE Dona Castorina Cavalheiro, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 01 (uma); 

EE Professor José Vilagelim Neto, Anos Finais de E. Fundamental e Ensino Médio, 01 (uma); 

 

 

 


