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EDITAL -   PROFESSOR COORDENADOR PEDAGC)GICO

A Diregao da  E.E EUCLIDES MARIA BORBA,  Municipio de lbiuna,  Diretoria de

Ensino  de  Sao  Roque,  no  uso  de  suas atribuig6es  legais e  de  acordo com  a

Resolugao   SE    75   de   30/12/2014,    alterada    por   Resolugao   SE    03,    de

12/01/2015,    Resolugao    SE    15,    de    05/02/2016,    Resolugao    SE    65,    de

19/12/2016,    Resolugao    SE    06,    de    20/01/2017,    Resolugao    SE    34,    de

17/05/2018  e  Resolugao  90,  de  28/12/2018  torna  ptiblico  o  presente edital  de

abertura  do  processo de selegao e designagao  para  o  Posto  de Trabalho  na

fungao de Professor Coordenador Pedag6gico.

I   -   DOS   REQUISITOS   DE   HABILITACAO   PARA   PREENCHIMENTO   DA

FUNCAO:

Ser  docente  titular  de  cargo  ou  ocupante  de  fungao-atividade  (estavel  ou

Categoria F),  podendo se encontrar na condigao de adido ou em readaptagao,

sendo  que,  no  caso  de  docente  readaptado,  a  designagao  somente  podefa

ocorrer ap6s manifestagao favofavel da Comissao de Assiintos de Assistencia

a Sadde da Secretaria de Gestao Ptlblica - CAAS;

Contar,  no  minimo,  com  03 anos de experiencia docente na  rede estadual  de

ensino.

Ser portador de licenciatura plena.

11  -  PARA  0  DESEMPENHO  DA  FUNCAO  PROFESSOR  COORDENADOR,

DEVERA    APRESENTAR     PERFIL     PROFISSIONAL    QUE    ATENDA    AS

SEGUINTES EXIGENCIAS:

1-  o ESTABELEclDo Nos sEGuiNTEs AMPARos LEGAis:  Resolugao SE

75/2014.

2-   PERFIL PROFISSIONAL QUE DEMONSTRE:

a.   Conhecer as  Competencias  Gerais  da  BNCC,  Curriculo  Paulista  e

Programas da SEE/SP, seus fundamentos e concepc6es;

b.   Mostra-se flexivel as mudangas e inovag6es pedag6gicas;

c.   Ter habilidades relactonadas ao usa das TeonolQgias;

d.   Possuir  e  ser  capaz  de  desenvolver  cotidianamente,  competencia

relacional    e    atuar    para    consecueao    dos    principios    da    gestao

democfatica na Unidade Escolar;

e.   Possuir habilidade e demonstrar interesse em aprender;

f.    Ser proativo;

9.   Possuir habilidades  inerentes ao  born atendimento ao  pdblico,  tanto
do ponto de vista t6cnico, quanto relacional;

h.   Ter disponibilidade para atender as convocag6es da unidade escolar,

diretoria de ensino  e dos 6rgaos centrais,  bern como  para desenvolver

ag6es  em  diferentes  hofarios  e  dias  da  semana,  de  acordo  com  a

especificidades do posto de trabalho;

i.    Cumprir carga hofaria de 40 horas semanais.

j.    Apresentar nap6es de informatica (Word e Excel)



111 -PERioDO DE  INSCRICOES:

E.E. EucLiDEs mRIA BORBA
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Entrega  de  Proposta  de  Trabalho  de  14/01/2020  a  16/01/2020  ate  as  12h  e

entrevista dia  17/01/2020,  na EE Hofacio Manley Lane.

IV -APRESENTACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO CONTENDO:

Identificaeao completa incluindo descrigao sucinta de sua trajet6ria escolar e de

forma9ao,  bern como suas experiencias profissionais;

Justificativas e  resultados  esperados,  incluindo diagn6stico fundamentado  por

meios  de  resultados  do  SARESP,  AAP  ou  de  outras  avaliag6es  extemas,  do

segmento/nivel no qual pretende atuar;

Objetivos e descrig6es sinteticas das ac6es que pretende desenvolver;

Proposta  de  avaliagao  e  acompanhamento  do  projeto  e  as  estrat6gias  para

garantir o seu monitoramento e execugao com eficacia.

V -ENTREVISTA E AVALIACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO:

A  entrevista  constafa  de  apresentacao  pelo  candidato  (a)  do  seu  hist6rico

profissional e da proposta  para o posto de trabalho,  objeto de sua inscrigao,  a
equipe gestora;

A entrevista sefa realizada no dia  17/01/2020 a partir das 9hoo na EE  Hofacio

Manley  Lane.  0  hofario  sera  informado  dia   16/01/2020  individualmente  pela

Equipe de Supervisao Escolar.

Designagao a partir de 17/01/2020.
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