
Edital para Preenchimento de vaga de Professor Coordenador Pedagógico na EE. Prof. José 

Domingues Rodrigues 

 

A Direção da EE Prof. José Domingues Rodrigues, município de Santa Bárbara D’Oeste , Diretoria 

de Ensino-Região de Americana , no uso de suas atribuições legais e de acordo com a resolução 

SE 75 de 30-12-2014, alterada pela resolução SE 3, de 12-01-2015 e pela Resolução SE 65, de 19-

12-2016, torna público para os Docentes o presente edital de abertura do processo de atribuição 

e designação para o Posto de Trabalho na Função de Professor Coordenador Pedagógico dos 

Anos Iniciais  

Abaixo seguem as orientações para o processo de atribuição: 

1. Requisitos de Habilitação para Preenchimento da Função: 

1.1. Ser titular de cargo ou ser docente com vínculo garantido em lei (Estável ou Categoria F); 

1.2. Contar com no mínimo, 03 anos de experiência docente na rede estadual de ensino; 

1.3. Ser portador de Licenciatura Plena. 

2. Para o Desempenho da Função de Professor Coordenador Pedagógico, o Candidato Deverá 

Apresentar Perfil Profissional que Atenda as Seguintes Exigências: 

2. 1. Atender o disposto ao artigo 5º da resolução SE 75/2014; 

2. 2. Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e trabalho coletivo; 

2. 3. Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas; 

2. 4. Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de 

acordo com as especificidades do posto de trabalho desta Unidade Escolar e Secretaria da 

Educação, cumprindo a carga horária de 40 horas semanais. 

2. 5. Trabalhar com MMR; 

2. 6. Monitorar e Assessorar as ATPCs. 

3. Periodo de Inscrição: 

3.1. A entrega da Proposta de trabalho deverá ser enviada para o e-mail administrativo: 

e909324a@educacao.sp.gov.br, de: 

15-08-2020 a 18-08-2020 até as 23h59. 

4. Conteúdo da Apresentação da Proposta de Trabalho: 

4.1. Identificação completa incluindo descrição de sua trajetória escolar e de formação, bem 

como suas experiências; 

4.2. Objetos e descrições sintéticas que pretende desenvolver; 

4.3. Proposta de avaliação e acompanhamento do projeto e estratégias para garantir o seu 

monitoramento e execução com eficácia; 

4.4. Proposta de trabalho contextualizada com as diretrizes das aulas não presenciais. 



5. Entrevista e Avaliação da Proposta de Trabalho: 

5.1. A entrevista constará de apresentação pelo candidato (a) do seu histórico profissional e da 

proposta para o posto de trabalho, objeto de sua inscrição, mediante questionamento pela 

Direção da Escola e Supervisão de Ensino;  

5.2. A entrevista será marcada mediante agendamento, e preservando-se as prescrições 

estabelecidas pelos Decretos Estaduais e Municipais acerca dos cuidados com a vida. 

 6. Da Vaga Oferecida: 

 6.1. Uma vaga para Professor Coordenador Pedagógico dos Anos Iniciais 


