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EDITAL DE SELECAO PARA FUNCAO GRATIFICADA DE PROFESSOR COORDENADOR

A Direcao da EE Prof. Itael de Mattos, em Santa F6 do Sul, Diretoria de Ensino -Regiao
de Jales, com fundamento na Resolueao SE 75, de 30/12/2014, alterada pelas Resolue6es SE
n° 03/2015,  Res. SE 12, de 29-01-2016. Res. SE 15, de 5-2-2016, Res. SE 65, de 19-12-2016,
Res. SE 6, de 20-1-2017, Res. SE 34, d? 17-5-2018, que disp6e sobre a fungao gratificada de
Professor  Coordenador,  torna  ptiblico  o  processo  de  selecao  de  docente  para  a  funeao
gratificada de Professor Coordenador nesta Unidade Escolar.

1) -REQUISITOS DE HABILITACAO PARA PREENCHIMENTO DA FUNCAO:

Resolu€ao SE 75/2014 -Artigo 7° -Constituem-se requisites para o exercfoio da fungao de
Professor Coordenador nas unidades escolares:
I  -  ser docente  titular de  cargo  ou  ocupante  de fun9ao-atividade,  podendo  se  encontrar  na
condicao  de  adido  ou  em  readaptacao,  sendo  que,  no  caso  de  docente  readaptado,  a
designaeao somente podefa ocorrer ap6s manifestagao favofavel da Comissao de Assuntos de
Assistencia a Sadde da Secretaria de Gestao Pdblica -CAAS;
11 -contar com, no minimo, 03 (tres) anos de experiencia no magisterjo pdblico estadual;
Ill -ser portador de Diploma de Ljcenciatura Plena.
§  1°  -0  docente,  classificado  na  unidade  escolar  ou  classificado  em  unidade  escolar  da
circunscricao   da   Djretoria   de   Ensino,   tefa   prioridade   na   indicacao   para   designacao,
respectivamente, no posto de trabalho de Professor Coordenador da unidade escolar - PC.
§  2°  -  Em  caso  de  indicaeao  de  docente  nao  classificado  na  forma  estabelecida  para  as
designa?6es, a que se refere o pafagrafo 1 a deste artigo, devefa ser exigida a apresentacao de
anuencia expressa do superior imediato do docente na unidade escolar de origem, previamente
ao ato de designaeao.
§  3°  -  A  designaeao  para  atuar  como  Professor  Coordenador  -  PC  somente  podera  ser
concretizada quando houver substituto para assumir as aulas da carga hofaria do docente a
ser designado.

2 -ATRIBUIC6ES:

Resolucao SE 75, de 30/12/2014, com as alterac6es da Resolueao SE 3, de 12/01/2015 -
Artigo  5°:   Constituem-se  atribuic6es  do  docente  designado  para  o  exercfoio  da  fungao
gratjficada de Professor Coordenador - PC:
I - atuar como gestor pedag6gico,  com competencia para planejar,  acompanhar e avaliar os
processos de ensinar e aprender, bern como o desempenho de professores e alunos;
11 -orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuni6es pedag6gicas e no horario de trabalho
coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequencias
didaticas de cada ano, curso e ciclo;
Ill  -  ter  como  prioridade  o  planejamento,  a  organizacao  e  desenvolvimento  de  atividades
pedag6gicas,   utilizando  os  materiais  didaticos,   impressos  ou   em   DVDs,   e  os  recursos
tecnol6gicos, sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educacao;
lv    -    coordenar    as    atividades    necessarias    a    organizacao,    ao    planejamento,
acompanhamento,  a  avaliagao  e  a  analise  dos  resultados  dos  estudos  de  refongo  e
recuperacao;
V  -  decidir,  juntamente  com  a  equipe  gestora  e  com  os  docentes  das  classes  e/ou  das
disciplinas,  a  conveniencia  e  oportunidade  de  se  promoverem  interveng6es  imediatas  na
aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicaeao de mecanismos
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de apoio escolar, como a insereao de professor auxiliar, em tempo real das respectiva.s aulas,
e a formacao de classes de recuperaeao continua e/ou intensiva;
Vl  -  relacionar-se  com  os  demais  profissionais  da  escola  de  forma  cordial,  colaborativa  e
solfcita, apresentando dinamismo e espirito de lideranca;
VII - trabalhar em equipe como parceiro;
VIII  -  orientar  os  professores  quanto  as  concepg6es  que  subsidiam  praticas  de  gestao
democfatica  e  participativa,  bern  como` as  disposic6es  curriculares,  pertinentes  as  areas  e
disciplinas que comp6em o curriculo dos diferentes niveis e modalidades de ensino;
IX -coordenar a elaboracao, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliacao da proposta
pedag6gica,  juntamente  com  os  professores  e  demais  gestores  da  unidade  escolar,  em
consonancia  com  os  principios  de  uma  gesfao  democfatica  participativa  e  das  disposig6es
curriculares, bern como dos objetivos e metas a serem atingidos;
X -tornar as ag6es de coordenacao pedag6gica urn espago dial6gico e colaborativo de praticas
gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participacao proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedag6gico coletivo,
promovendo situae6es de orientagao sobre praticas docentes de acompanhamento e avaliaeao
das propostas de trabalho programadas;
b) a vjvencia de situae6es de ensino, de aprendizagem e de avaliagao ajustadas aos contetldos
e as necessidades, bern como as pfaticas metodol6gicas utiljzadas pelos professores;
c)   a   efetiva   utilizacao   de   materiais  didaticos  e   de   recursos  tecnol6gicos,   previamente
selecionados  e  organizados,  com  plena adequacao as diferentes situaeees de ensino e de
aprendizagem dos alunos e a suas necessidades individuals;
d)  as  abordagens  multidisciplinares,  por meio de  metodologia  de  projeto e/ou  de tematicas
transversais significativas para os alunos;
e) a divulgaeao e o interoambio de pfaticas docentes bern sucedidas, em especial as que facam
uso de recursos tecnol6gicos e pedag6gicos djsponibilizados na escola;
i) a analise de indices e indicadores externos de avaliaeao de sistema e desempenho da escola,
para tomada de decis6es em  relacao a proposta  pedag6gica e a  projetos desenvolvidos  no
ambito escolar;
g)  a  analise  de  indicadores  internos de frequencia  e de aprendizagem dos alunos,  tanto da
avaliacao em processo externo, quanto das avaliag6es realizadas pelos respectivos docentes,
de forma a promover ajustes continuos das ae6es de apoio necessarias a aprendizagem;
h) a obteneao de bons resultados e o progressivo exito do processo de ensino e aprendizagem
na unidade escolar.

3) I CRITERIOS:
Resolucao SE 75/2014 -Artigo 10; Artigo 9° e Pafagrafo tlnico:

1 -Definidos pela citada resolugao:
1.1-      a compatibilizacao do perfil e da qualificacao profissional do candjdato com a natureza

1.2-

1.3-

das atribuig6es relativas ao posto de trabalho a ser ocupado;
o  cumprimento  do  papel  do  Professor  Coordenador  na  perspectiva  da  educagao
inclusiva  e  na  construcao  de  urn  espaco  coletivo  de  discussao  da  fungao  social  da
esco[a;
valorizacao dos certificados de participagao em cursos promovidos por esta Secretaria
da Educaeao, em especial aqueles que se referem diretamente a area de atuacao do
Professor Coordenador;
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1.4-       a  disponibilidade  de  tempo  do  candidato  para  cumprir  o  hofario  da  coordenacao,
tambem  para  investir  em  sua  qualificagao  profissional  e  atender  as  atividades  de
formacao  continuada  propostas  pela  Diretoria  de  Ensino e  pelos  6rgaos  centrais  da
Pasta.

1.5-       disponibilidade para cumprimento de carga  hofaria de 40(quarenta)  horas semanais,
distribuidas por todos os dias da §emana, sendo que a carga hofaria do PC devefa ser
distribufda por todos os tumos de funcionamento da escola.

2-Definidas conjuntamente com a Diretoria de Ensino e Unidade Escolar:
2.1-lndicacao do Diretor, atendido aos requisitos e criterios acima citados (Artigo 80 da

Resolueao SE 75/2oi4)
2.2-  0  preenchimento  da  Funeao  Gratificada  de  Professor  Coordenador  na  unidade

escolar ocorrera por meio de decisao e parecer conjuntos do Diretor e Supervisor de Ensino.
2.3-  Publicagao  no  Diario Oficial  de  Portaria  de  Designaeao do  Dirigente  Regional  de

Ensino.
2.4- lnscri9ao na unidade escolar.
2.5-Apresentacao de documentos comprobat6rios.
2.6-Periodo de lnscri9ao: 21/01/2020 e 22/01/2020, das O8h as 17h, e dia 23/01/2020,

das 8h as 12h, na EE Prof. Itael de Mattos, situada na Rua Oito, n° 764, Centro, na cidade
de Santa Fe do Sul-SP.

2.7- Entrega dos Seguintes Documentos:
a)  Requerimento  de  inscricao  (devefa  ser  preenchido  pelo  candidato  e  entregue  no

momento da inscrigao; modelo anexo no final deste edital);
b)  Documento original que comprove que o candidato conta com  no minimo 03  (tres)

anos  de  experiencia  como  docente  da  rede  estadual  de  ensino,  contados  ate  a  data  da
jnscrigao;

c)  C6pia  do  Diploma  ou  Certificado  acompanhado  de  Hist6rico  Escolar de  curso  de
Licencjatura Plena;

d) Currfculo atualizado;
e) C6pias dos certificados dos Cursos de atualizacao profissional oferecidos pela SEE

e/ou Diretoria de Ensino, dentro da validade -Aperfeieoamento e Especializacao; Atualizacao
(mfnimo de 30 horas).

4) - ENTREvlsTA E AVALIAeAO DA pROpOsTA DE TRABALHO:
1  -A entrevista constafa de apresentacao pelo candidate do seu hist6rico profissional para o
posto de trabalho,  objeto de inscricao,  mediante questionamento feito pela equipe Gestora e
Supervisor de Ensino da Unidade Escolar.

2 -A entrevista sera realizada no dia 23/01/2020, a partir das 14h, na EE Prof. Itael
de Wlattos, situada na Rua Oito, n° 764, Centro, na cidade de Santa F6 do Sul-SP.

5) - DA VAGA OFERECIDA:
1  (uma) vaga para a Funcao Gratificada de Professor Coordenador do Ensino Medio.

Santa Fe do Sul - SP, 20 de de 2020.
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REQUERIMENTO QE INSCRICAO

Nome:

RG:

Endere€o:

Cidade: Telefone:

Cargo/Fun€ao:(     )PEBI     (     )PEBll              -(     )Titulardecargo           (     )OFA

Unidade de Classifica€ao/Sede:

Funcao Pretendida: Professor Coordenador para o Ensino M6dio, na EE Prof. Itael
de Mattos, em Santa F€ do Sul, Diretoria de Ensino -Regi5o de Jales.

Fundamento Legal: Resolucao SE 75, de 30-12-2014, alterada pelas Resolu¢6es SE
ng 03/2015, Res. SE 12, de 29-01-2016, Res. SE 15, de 5-2-2016, Res. SE 65, de 19-
12-2016, Res. SE 6, de 20-1-2017, Res. SE 34, de 17-5-2018.

de janeirQ de 2Q2Q.

Assinatura do Candidato

PROTOCOLO DE INSCRICAO

EE Prof. Itael de Mattos
Professor Coordenador do Ensino M6dioNome:

Data: L01 2020.
Unidade Escolar


