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EDITAL PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO ANOS INICIAIS

O Diretor da Escola Estadual Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita, em Campicuiba, no uso de suas
atribujoo'es legais comunica a abertura das inseriefies ao Posto dc Trabalho na Funofio do Professor

Coordenador do Ciclo I de acordo com a Resoluqiio SE 88/07 — 53/10 — 08/11—42 de 10/04/2012 que dispfie
sobre 0 Paste de Trabalho do Professor Coordenador:

I — DOS REQUISITOS DE HABEITACAO PARA PREENCHINIENTO DA FUNCKO:

I — Ser portador de Diploma de licenciatura plena on cerfificacio de especializagfio dc Gestfio Escolar ou
Mestrado ou Doutorado na area da Educaofio.
H ~— Contar, no minimo, com 03 anos de experiéncia docente na rede pfiblica de ensino do Estado do 850

Paulo;
III — set efetivo ou ocupante de fimgfio-atividade ablangido pelo § 2", do artigo 2 da Lei Complementar 1010,
de 01/06/2007, e LC 1093/2009.
§ 1° — a experiéncia docente, de que trata o inciso II deste artigo, devem’ incluir preferencialmente, docénoia na

série/anos dc seguento/nive] de ensino da Educaez‘io Baisica referents a0 posto de trabalho pretendido.

11 — PQRA o DESEMPENHO DA FUNQAO, o PROFESSOR COORDENADOR DEVERA
APRESENTAR PERFIL PROFISSIONA QUE ATENDA As SEGUINTES EXIGENCIAS:

1. Conhecer as diretrizes da political eduoacional desta secretarial e 03 projetos que vém sendo
implantados; .
Possuir lideranga, habilidadc nas relaeées interpessoais e capacidade para o u'abalho coletivo;

Mostrar~se flexivel as inovaooes pedag‘égicas;
Te: dominio dos oonhecimentos bésicos de informatica;
Ter disgonibiiidade para desenvolver agfies em diferentes horérios e dies da semana, de acordo com
as especificaooes do posto dc trabalho, bem oomo para aoiies que exijam deslocamunto.
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Art. 2° - o docente indicado para exercieio da fimofio de Professor Coordenador teré como atribuioées:
I — Acornpanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, ban eomo 0s resultados do desempenho
dos alunos; ‘
II atuar no sentido de tornar as aqoes de coordenaofio pedagégica um espaoo colefivo dc construofio

permanente da prética docente;
III — Assumir o txabalho do formaofio continuada, a partir do diagnostico dos saberes dos professores para
garantir situaooes dc estudo e de reflexfio sobre a prética pedagogica estimulando os professores a investirem
em seu desenvolvimento profissional;
IV — Assegnrar a participaefio ativa de todos os professores do segmento/nivel objeto da coordenaofio,

garantido a realizagfio de um trabalho produfivo e integrador;
V — Organizar e selecionar materiais adequados £1 diferentes situago’es do ensino e aprendizagem;
VI — Conhecer os racemes referenciais teéxicos relatives aos processes do ensino e aprendizagem, para
orientar os professores;
VII — Divulgar prétioas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnologicos disponiveis.

Art. 3° - A carga horéria a ser eumprida pelo docente para o exercicio da fimgfio de Professor Coordenador
seré. de 40 (quarenta) horas semanais.



Art. 4” - A designagfio para o posto dc imbalho dc Professor Coordcnador, na unidadc escolar, dar-
sc :31 pct ato do Dirctor de Escola e no Nficlco Pedagogico da Diretoria de Ensino, por ato do
Supervisor 6 do Dirigente Regional, em ambos os casos, dcvidamcnte publicado no Diério Oflcial
do Estado.
Parégrafo {mica — os critérios que se observarfio de docentc para designagfio que imta este artigo,
em nivel dc unidade cscolar, serfio estabelecidos, conjuntamcnte= em cada Direton'a de ensino, mlo
Dirigente, Sumwisor do Ensino e Dirctores dc Escola das unidadcs subordinadas.

III — PERiono DE mscco:
Entrega da Proposta de Trabalho no periodo de 07/12/2020 2': 09/12/2020, das 09 as 16 horas 1121 EB.
Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita — Avenida Rui Barbosa 11
2.600 — V1121 Santa Tcnczinha — Carapicuiba — Fone 4181-4012 — e—mail: 00096353rifleducacao. sp.vov.br.

IV — APRESENTACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO:

a) Agoes a screm desenvolvidas visando o descnvolvimento e aperfeiqoamento do trabalho pedagogico
fundamentado nos principios que nortciam a Proposta Cunicular do Estado de Sfio Paulo;

b) Cum'culo atualizado contendo a participagfio em curses dc Amlizagfio profissional oferecidos pela
SEE e/ou Diretoria de Ensino;

c) Expetiéncia profissional n3. érea de Educaqéo;
d) Resumo dc Projetos que jé trabalhou e que pmtende implantar/desenvolver U.E.

V — ENTREVISTA E AVALIACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO
A entrevista ocorreré no dia 11/12/2020 a partir das 10:00 horas.


