
SECRETARIA DE FulsTADO DA EDUCACAO
DIRETORIA DE SAO ROQUE
EE ORIAND0 ELIER0
RE MARIA CARDOSO DA SILVA,104 -]DSAO JUDAS TADEU -06730-000 -VARGEM GRANDE
PAULISTA
a  (11)2658-8321/2658-8322     a  trfoH)5i4aatitlucacatj `r] L«|\-.br

EDITAL PARA PREENCH]MENTO DE VAGA DE PROFESSOF` COORDENADOR
PEDAGOGICO

0  Djretor  da  EE  Prof.  ORLANDO  ELLERO,  DER  de  SAO  ROQUE,  no  uso  de  suas
atribuig6es e de acordo com a Resolugao SE 75, de 30/12/2014, alterada pela Resolugao SE 12,
de 29/01/2016 e pela Resolugao SE 65, de 19/12/2016 e Resolugao Conjunta SE -SAP -2 de
30/12/2016,Resolugao SE 06 de 20/01/2017,  Resolugao SE 34 de  17/05/2018 e Resolugao SE
90 de 28/12/2018 torna pdblico a abertura do processo de atribuigao e designagao para o Posto
de Trabalho na Fungao de Professor Coordenador Pedag6gico nesta Unidade Escolar.

I _ DOs  REQuisiTOs DE HABILiTAeAO pAF`A pREENCHiMENTO  DA FUNeAO:
a) ser docente titular de cargo ou ocupante de fungao-atividade (categoria F);
b) contar com,  no minimo,  3 (tr6s) anos de experiencia nc> magist6rio ptlblico estadual (urn mil e

noventa e cinco dias de efetivo exercieio).
c) ser portador de diploma de licenciatura plena.
11  -   PARA  0   DESEMPENHO   DA   FUN?AO,   0   PROFESSOR  COORDENADOR   DEVERA
APRESENTAR PERFIL  PROFISSIONAL QUE ATENDA AS SEGUINTES  EXIGENCIAS:
a) Conhecer as Diretrizes da Politica Educacional desta Secretaria e os Projetos que v6m sendo
desenvolvidos;
b).   Possuir  lideranga,   habilidade  nas   relag6es  interpessoais  e  capacidade   para   o  trabalho

coletivo;
c).  Mostrar-se flexivel as mudangas e inovag6es pedag6gicas;
d). Ter dominio dos conhecimentos basicos de informatica;
e)  Ter  disponibilidade  para  desenvolver  ag6es  em  diferentes  hofarios  e  dias  da  semana,  de
acordo com as especificidades do posto de trabalho desta U.E
f) Cumprir carga hofaria semanal  de 40 horas.

Ill -PERioDO  DE INSCRl9AO:
lnscrigao e entrega de Proposta de Trabalho de 03/11  a 05/11/2020, das O9h as 16h.Rua Maria

Cardoso da Silva,104-Sao Judas Tadeu -Vargem Grande Paulista.

iv-APRESENTAeAO DA pROpOsTA DE TRABALHO,  CONTENDO:
a)  Ag6es  a  serem  desenvolvidas  visando  o  desenvolvimento  e  aperfeigoamento  do  trabalho

pedag6gico, fundamentado nos principios que norteiam a Proposta Curricular do estado de Sao
Paulo;
b) Curricula atualizado contendo a Participagao em cursos de atualizaeao profissional oferecidos
pela SEE e/ou  Diretoria de Ensino;
c)  Experiencia profissional  na area de Educagao.

V-ENTREVISTA E AVALIA?AO  DA PROSPOSTA DE TRABALHO:
a) A entrevista  constafa da  apresentagao  pelo  candidato(a)  do  seu  hist6rico  profissional e  da
propos{a para o posto de trabalho, objeto de sua inscrigao, mediante questionamento feitos pela
comissao responsavel;
b) A entrevista ocorrefa no dia  06/11/2020,  das  10hoo as 13:00.

Vl  -DAS VAGAS OFERECIDAS:
01  vaga para Professor Coordenador

Vargem Grande Paulista, 27 de outubro de 2020.
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