
COMUNICADO 

 

EDITAL PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO - 2020 

 

O Diretor da E.E. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, município de São Paulo, Diretoria de Ensino 

Regional - Centro-Oeste, torna público a abertura de processo de indicação para Posto de Trabalho na 

Função de Professor Coordenador Pedagógico nesta Unidade Escolar, para exercício no ano de 2020. 

 

1. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO: 

1.1. Ser titular de cargo ou docente com vínculo garantido em lei (estável ou categoria F); 

1.2. Contar com, no mínimo, 3 anos (1095 dias) de efetivo exercício na Rede Estadual; 

1.3. Possuir diploma de Licenciatura Plena; 

1.4. Apresentar diploma ou comprovante de curso de Pós-Graduação em educação, preferencialmente; 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL: 

2.1. Atender o disposto no art. 5º. da Resolução 75/2014; 

2.2. Demonstrar proatividade, capacidade de ação, resiliência, responsividade e tempestividade em relação 

aos desafios presentes no cotidiano escolar do gestor pedagógico; 

2.3. Falar e argumentar em público, fundamentando seus pontos de vista de forma legal-teórica, levando em 

conta também a realidade prática; 

2.4. Trabalhar em conjunto com os demais gestores, de forma dinâmica, tendo em vista a escola como um 

todo; 

2.5. Orientar os professores na elaboração do Plano de Trabalho Anual; 

2.6. Acompanhar o Plano de Trabalho Anual do professor, atuando em conjunto com o Diretor de Escola na 

observância da execução/reelaboração do mesmo junto ao professor; 

2.7. Assistir e avaliar aulas segundo critérios objetivos, orientando o professor, em conjunto com o Diretor de 

Escola; 

2.8. Propor a utilização de materiais e de novas alternativas de ensino e de avaliação aos professores, em 

atividades de formação, construindo também propostas de inovação na prática de sala de aula junto com eles; 

2.9. Apresentar-se atualizado em relação ao Programa InovaEducação, colaborando para a implementação do 

mesmo na unidade escolar, bem como das demais diretrizes da Política Educacional; 

2.10. Elaborar e acompanhar projetos interdisciplinares que contenham objetivos e procedimentos claros do 

ponto de vista pedagógico; 

2.11. Utilizar Power Point, Word e Microsoft Outlook, dentre outras tecnologias. 

 

3. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 

 



De 09 a 14 de janeiro de 2020, na Direção da E.E. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto. 

 

4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

4.1. RG e CPF; 

4.2. Documento comprobatório de efetivo exercício de no mínimo 3 anos na Rede Estadual; 

4.3. Diploma de Licenciatura Plena; 

4.4. Proposta de Trabalho contendo identificação completa, objetivos, avaliação e bibliografia, que 

sintetizem o que pretende na atuação na função de Professor Coordenador; 

4.5. Curriculum vitae atualizado de sua formação acadêmica e experiência profissional. 

 

5. ENTREVISTA: 

 

Será realizada pelo Diretor de Escola nos dias 15 e 16/01/2020 tendo como base a Proposta de Trabalho e 

currículo entregue pelos candidatos. 

 

6. DAS VAGAS OFERECIDAS: 

 

01 vaga para Professor Coordenador, 40 horas semanais, com horário a ser combinado entre às 7h00 e 18h20 

(sem período noturno). 
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