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EDITAL PROFESSOR CO.ORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS
`ANOSINICIAIS      `

`Fundamento  legal:   Res..SE  -   75,   de  30/12/2014,   alterada   pe.la   Res  SE  03  de

12/01/2015.

0 Diretor de Escola Estadual E.E. PADRE ANT6NIO DE OL[VEIRA GODINHO, em
•\

Carapiouiba, ne u,so de suas atribuig6e`s legais cbmunica a abertura das inscrig6es ao

posto   de   trabalho   na   fungao   de   Professor   Coordenador   Pedag6gico   En\sino
Fundamental Anos lniciais do que disp6e sobre a funeao de gratificada de Professor

` Coordenador Pedag6gico: sendo 01  (uma) vagas.

I - DOs REQuisiTos DE HAB[LiTAc^o PARA pREENCHrMENTo pA FUN-cAo:

I -ser docente titular de cargo ou oc'upante de fungao-atividade, podendo se encontrar

nacondigaodeadidooueinreadaptaeao`sendoque,nocasodedocentereadaptado,

a designaqao somente podefa ocoirer ap6S manifestagao favofavel da Comissao de

Assunt6s de Assistencia a Sadde da Secretaria de Gestao Pdblica --CAAS;

11 -contar com, no minimo, 3 (ties) anos de experi6ncia no magist6rie pdbliap estadual;

Ill -ser portador de diploma de licenciatiira plena (Pedagogia).

lv -Prioriza-se conhecimento em projetos do Currieulo Oficial do Estado de Sao Paulo

como o Ensino de Matematica nos Anos lniciais (EMAl) e os Guias do Ler e Escrever.

[]-PARA  0   DESEMPENHO   DA.FUNCAO,   0   PROFESSOR   CO0RDENAboR

DEVERA APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL QUE ATENDA AS SEGUINTES

EXIGENCIAS:

1) Conhecer as diretrizes da politica educacional desta Secretaria e os projetos que

vein sendo deserrvoMdos;

2)  Possuir  lideranca,  habilidade  nas  relae6es  interpessoais  e  capacidade  para  o

trabalho col6tivo;

3) Mostrar-se flexivel as mudancas e inovag6es pedag6gieds;

4) Ter dominio dos conheciment6s basicds de informatica;
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5)  Tor  disDonibilidade  para  desenvolver  ap6es  em  diferentes  hofarios  e  dfas  da

ssemarra,  de acordo com  as  especificidades do  posto de trabalho;  hem  como  para

investir  em   sua   qualificae5o   profissional   e   atender  as   atividades   de  `formagao

continuada proposta pela Diretoria`de Ensino e pelos 6rgaos centrais de Pasta.

Ill -`ATRIBUIC6ES:

Artigo 5° -Constituem-se atribuic6es do doceute designado para o exercicio da
funcao gratificada de Professor Coordenador -PC:

I  -atua\r como' gestor  pedag6gico,  com' competencia  para  planejar,  acorF`panhar e
avaliar os processos de ensinar e aprender, bern como a desempenho de professores
e alungs;`                                                                   \

ge-,or:3::i:oJ::E::i.od:o:g:::'sag:=,n:es,JE::d,raeru::6::,v::gag:g:#ss:,:od:o:::i:
observadas as sequencias didaticas de cada ano, curso e ciclo;

Ill  -'ter  como  prioridade  o 'planejamento  e a  organizagao  dos  materials  didaticos,
lmpressos ou em DVDs, e dos recursos tecnol6gicos, disponibilizados na escola;

IV  -  apordenar  as  atividades  necessarias  a  organizaeao,   ao  planejamento,   ao
acompanhamento, a avalia6ao e a ana[ise dos fesultados dos estudos de refonpe e de
recuperaeao;

V -decidir, junta`mente com a equipe gestora e com os docen.tes das classes e/ou das
disciplinas, a copveniencia e oportunidade de se promoverem interveng6es imediatas
na aprendizagem, a_ fim de sanar as dificuidades dos aluno.s, mediante a aplicacao de
mecanismos de apoio escolar, como a insengao de professor auxiliar, em tempo real
das  respectivas  aulas,  e  a  formaeao  de  classes  de  reoupefagaQ  continua  e/ou
intensiva;

_  Vl - relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, colaborativa
e solicifa, apresentando dinamismo e espirito de lideranca;

Vll -trabalhar em equipe como parceiro;         -

VIIl-orientarosprofessor;squantoa§concepc6esque`subsidiampraticasdegestao
democratica  e  participativa,  bern  como  as  disposic6es' curriculares,  pertinentes  as
areas e disciplinas que comp6em o curriculo dos diferentes `niveis e modalidades de
ensino;        /-

lx - coordenar a elaboraeao, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliagao da
proposta pedag6gica, juntamente com os professores e demais gestores da` u\nid\ade
escolar,  em consonancia com os principios de uma gestao democratica partictpativa
e das disposi?6es ctirriculares, bern como dos objetivos e m§tas a serem atingidos;
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X - t'ornar as ag6es de coordenaeao pedag6gica urn espagb dial6g`ico e colaborativo
de praticas gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participa8ao proativa de todos os professores, nas horas de trabalho 'pedag6gico
coletivo.    promovendo    situag6es    de    orientapao    sobre    pfaticas    docentes    de
acompanhamento e avaliagao das propostas de trabalho programadas;
b) a vivencja de situeg6es de ensiTio, de aprendizagem e de avallaeao ajustadas aos
conteddos e as necessidades,  bern `como as praticas metodol6gicas utilizadas pelos
professores;
c) a efetiva utiliza§ao de in;teriais didaticos e de recursos tecnol6giQos,  previamente
selecionados e organizados, com plena adequacao as diferentes situag6es de ensiho
e de aprendizagem dos alunos e a suas necessidades individuais;
d)  as  abordagens  multidisciplinares, \por  meio  de  metodologia  de\projeto  e/ou  de
tematicas transversais significativas para os alunos;
e) a divulgagao e o intercambio de praticas docentes ben sucedidas; em especial as
clue facam uso`de recursos tecnol6gicos e pedag6gicos disponibilizados na escola;
f) a analise de indices e indicadores externos de avaliagao der sistema e des'empenh.o   ,
da escola,  para tom\ada de decis6es em relacao a proposta pedag6gica e a projetos
desenvolvidos ho ambito escolar;
g)  a  analise  de  indicadores  lntemos de frequencia  e de aprendizagem  dos alilnos,
tanto  da  avaliagao  em  processo  externo,  qiianto  das  avaliag6es  realizad?s  pelos
respectivQs docentes,  de forma`a  promover ajustes continuos,das ae6es de apoio
necessarias a aprendizagem;
h)  a  obtengao  de  bons  resultados  e  o  progressivo exito  do  processo  de ensino e
aprendiza'gem na unidade`escolar.

Artigo 9° -Nas designag6e§ de Professor Coordenador, em nivel de unidad6 escolar
ou no Nt]cleo Pedag6gico, sefao observados criterios estabelecidos,  conjuntamente,
em cada. Diretoria de Ensino, pelo Dirigente Regional, pelos Supervisores de Ensino,
pelo'  Diretor  do   Ndcleo  Pedag6gico  e  belos  Diretores  de   Escola   das  unidades
escolares da  respectiva circunscrigao,  em  ambos os casos,  devidamente publicado
no Diario Oficial clo Estado.

Pafagrafo dnico- o: criterios que Se observarao de docente para designaGao qiie trata
este   art,igo,    em   nivel  'de   unida\de   escolar`ou   de   Ndcleo   Pedag6gico,   sefao

ffaDebeJ::de#iunTernemELqude¥8cchD#°ui:rda#es_Esrurs#,#iDrferri°i
Artigo 10° -A carga hofaria a ser cumprida pelo docente para o exeroieio da funeao
gratificada de PC e de PCNP sefa`de 40(quarenta) horas semanais, distribuidas por
todos os dias da semana, sendo que a carga hofaria do PC qevefa ser distribui'da por
todos os turnos de funcionamento da escola`

I

iv - pERioDO DE iNscRieio:-

Entrega da Proposta de Tiabalho Pedag6gico no dia 20/01/2020 ao Z1/01/2020 das

8h  as  17h  na  secretaria da  EE  PADRE ANTONIO DE  OLIVEIRA GODINHO -Rua:
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Vvilson Vieira da  Silva,  s/n.' Parque Jandaia -Carapicuiba,  Fone 4186-5854, . ou via

<  email: e919068a®educacdo.sD.aov.br

V - APRESENTACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO:
\  :) Ag6es a  serem  desenvolvidas visando o desenvoMmento e  aFjerfeieoamento do

trabalhopedag6gico,fundamentadonosp,rincipiosquen6rteiamaPropostaCurricular

• do Estado de Sao Paulo;

b)Currrculoatualjzadocontendoaparticipaeaoemcursosdeatu;lizagaoprofissional

oferecidos pela SEE e/ou Diretoria de Ensino;

c) Experiencia profissional na area de Educacao.

d) Resumo de Projetos ciu-e ja trabalhou e que pretendem implantar/desenvolver U.E.

Vl - ENTREVISTA E AVALIACA0 DA PROPOSTA DE TRABALHO:

a)  A  entrevista  constafa   da   apresentagao   pelo  candidato   (a)   do   seu   historico

profissional e da proposta de trabalho para o posto objeto de sua inscrieao;
b) A mesma ocorrefa no dia 22/01/2020, com agendamento ptevio Pelo telefone.

Car?picufba,  17 de janeiro de 2020.

Gisele Morisco

RG 27.760.822-3

VICE DIRETOR DE ESCOLA


