
A Direção  da EE ESTELA BORGES MORATO, comunica aos interessados ao 

posto de trabalho sobre uma vaga (1) para Professor Coordenador responsável pelo 

Ensino Médio, para entregarem suas propostas no período de 22/03/2019 a 

26/03/2019 na secretaria da unidade escolar, das 10h00 às 18h00. A entrevista com 

os interessados será agendada posteriormente.  

 Fundamento legal: Resolução SE 75 de 30/12/2014 pela Resolução SE 12 de 

29/01/2016 e pela Resolução SE 15 de 05/02/2016. 

DAS VAGAS E HORÁRIO: 

 01 (UM) PROFESSOR COORDENADOR  

HORÁRIO DE TRABALHO: PERÍODO DA MANHÃ E NOITE 

 

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO: 

- Ser titular de cargo ou ser docente com vínculo garantido em lei (estável ou 
categoria “F”); 
- Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência docente na rede estadual de 
ensino; 
- Ser portador de diploma de licenciatura plena na área/disciplina objeto do Projeto 
de Trabalho; 
 
 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO:  
 

- Formas de acompanhamento e avaliação do ensino, processos de aprendizagem e 

resultados educacionais; 

- Organização das ATPCs (Atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo) como 

espaço de reflexão e construção permanente da prática docente, formação 

continuada, divulgação de práticas inovadoras e incentivas ao uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis e referências teóricas. 

- Justificativas e resultados esperados, incluindo diagnostico fundamentado por 

meios de resultados do SARESP ou de outras avaliações externas, do 

segmento/nível no qual pretende atuar; 
- Objetivos e descrições sintéticas que pretende desenvolver; 

- Currículo acadêmico e da experiência profissional, que demonstrem a 

compatibilização do perfil e da qualificação profissional do candidato com a natureza 

das atribuições relativas ao posto de trabalho; 

 

PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, O PROFESSOR COORDENADOR DEVERÁ 

APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL QUE ATENDA ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 

– Conhecer as diretrizes da política educacional desta Secretaria e os projetos que 

vêm sendo desenvolvidos; 



– Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e capacidade para o 

trabalho coletivo; 

– Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas; 

– Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática; 

– 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 deslocamentos e viagens; 

– Atuar na perspectiva da educação inclusiva e na construção de um espaço coletivo 

de discussão da função social da escola; 

–  Cumprir carga horária de 40 horas semanais. 
 

Obs: A proposta de trabalho deverá conter identificação do candidato (endereço 

completo, telefone, formação e situação funcional). 

 


