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Sao Bernardo do Campo,  22 de jane]ro de 2021.

EDITAL PAIIA PROJETO DE APOIO TECNOLOGIA E INOVACAO - PROGIIAMA

ENSINO INTEGRAL 2021.

A  Diretora  da  E.E.    An6sia  Loureiro  Gama,  situada  a  Rua  Eduardo  de  Ollveira,  35,

CEP  09608-010,  Jardim  Anchleta,  SBcampo,  telefone  4368-3290,  com  fundamento

na  Resolu¢ao  SE  07/2021,  torna  pdblico  o  processo  para  selecao  de  docente  para  a

funcao  de  Professor  de  Apoio  a  Tecnologia  e  Inovacao  PROATEC  no  Programa  de

Ensino Integral:

I - Das Atrlbuic6es:

Sao   atribuic6es   do   Professor.que   atuard   no   Projeto   de   Apoio   a   Tecnologia   e

Inovac5o:

I  -apoiartodos  os  estudantes  e  profissionais  da   unidade  escolar  a   balxar,  fazer

login   e   navegar   nos  aplicativos  do   Centro  de   Midias  da   Educacao   de   Sao   Paulo

(CMSP);

11  -orientar todos os  estudantes e  profissionais  da  unidade  escolar quanto ao  usa  e

manuseio    de    equipamentos    tecnol6gicos    disponiveis,    tais    coma    notebooks,

desktops, televisores, webcams,  microfones, estabilizadores, tablets etc;

Ill   -   apoiar  a   gestao   escolar   na   pesqulsa,   escolha   e   compra   de   equipamentos

tecnol6gicos  e  recursos  digitais,  observando  as  especifica¢6es  e   necessidades  da

unidade escolar;

IV  - dar suporte  para  toda  equipe  escolar  navegar  e  utllizar  de  forma  adequada  o

Di5rio de  Classe  Digital;

V -formar estudantes  protagonistas,  tais  como  gremistas,  acolhedores  e  lideres  de

turma,  para que possam  apoiar demais alunos no  uso e manuseio do CMSP,  al6m  de

outros recursos e equipamentos digitajs;

VI   -apoiartodos  os   estudantes  e   proflssiona!6   da   unidade   escolar  a   navegar  e

utilizar de forma  adequada a Secretaria  Escolar Digital  (SED);
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VII  -  identificar necessidades de  manuten¢ao de  equlpamentos  na  unidade escolar e

encaminh5-las  para  planejamento junta  as  Assoclac5es  de  Pals  e  Mestres  -  APM  e

realizacao  por meio do  Programa  Dinheiro Direto na  Escola  Paullsta;  e

VIII  -  formar e  orlentar toda  a  equipe  escolar  para  uso  dos equipamentos de  forma

a garantir urn trabalho  baseado  no ensino hibrido na  unidade escolar

11 - Dos requisitos:

I  - ser docente vinculado a  rede estadual de ensino;

11  -ser  portador de  diploma  de  licenciatura  plena.

Ill - Das Vagas da unidade escolar:

A  direcao  da  E.  E.  An6sia  Lourelro  Gama  comunica  que  estao  abertas  as  inscric5es

para  o   preenchimento  de   2   (duas)   vagas  de   Professor  de  Apolo  a  Tecnologia  e

Inovacao,   conforme   descrito   no   inclso   Ill,   do   artigo   20,   da   Resolucao   7/2021.

Ressaltando    que    a    carga    hordria    sera    dlstribuida    por   todos    os    turnos    de

funcionamento da  escola  e  por todos os dias da  semana.

Artigo   20   -A   carga   hordrla  do   Projetode   Apolo   a   Tecnologla   e   lnovacao   das

unidades escolares poderd  contar com:

I  -  1  (urn)  Professor  com  dedicacao  de  20  (vinte)  horas,  para  unidades  escolares

com 4 a 7 classes;

11   -1   (urn)   Professor   corTi`.dedicaeao   de   40   (quarenta)   horas,   para   unidades

escolares com 8 a  12 classes;

Ill  -  1  (urn)  Professor  com  dedicacao  de  40  (quarenta)  horas  e  1  (urn)  Professor

com dedica¢ao de 20  (vinte)  horas,  para  unidades escolares com  13 a  20 classes;

IV  -  2   (dois)   Professores  com  dedlca¢ao  de  40   (quarenta)   horas,   para  unidades

escolares com  21  a 40 classes;

V  -  2  (dois)  Professores  com  dedicaeao  de  40  (quarenta)  horas  e  1  (urn)  Professor

com   dedicacao   de   20   (vinte)   horas,   para   unidades   escolares   com   mais   de   40

classes.

§  10  -  As  unidades  escolares,  que  facam  jus  a  dedicacao  de  professor  pela  carga

horaria   de   40   (quarenta)   horas   semanais,   poderd   subdividi-la   em   duas   cargas

hordrias de 20  (vinte)  horas para  possibilitar a  atua¢5o de docente contratado.

§  20  -  As  atribuic6es  do  Pro].eto  de  Apoio  a  Tecnologia  e  Inovacao  nas  unidades

escolares  com  ndmero  de  classes  inferior  a  4`(quatro)  dever5  ser  desempenhada

pelo   Professor   do   projeto   da   escola   vinculadora   e,    na   sua    inexistencia,    pelo

Professor Coordenador da escola vinculadora.
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§  30 -Para  fins de definicao de carga  hordria,  de que trata este artigo,  incluem-se:

1.  Classes de Educacao de Jovens e Adultos -EJA,

2.  de  Recupera¢5o  Intensiva,  classes  vinculadas,  ou  existentes  par ,extensao,  fora

do prfedio da  escola a que se vjnculam,  administrativa e  pedagogicamente

3.  Classe da  Educac5o Especial, sendo  Regidas  por Professor Especializado;

4.  Salas  de  Recurso  e  Itinerante  sendo  que  cada  3  (tr€s)  classes  considera-se  1

(uma)  classe,

§   40  -   Excepcionalmente,   a   Diretoria   de   Enslno   podefa   proceder  a   atribuicao  de

carga    hofaria    inferior    a    20    (vinte)    horas,    caso    n5o    haja    professor    com

disponibilidade para atribul€ao de carga  hordria de 20  horas.

IV - Da Atribui¢ao:

-  Para  fins de atribuicao do  referjdo  Projeto,  cabe ao gestor da  unidade escolar,  em

conjunto  com  os  Professores  Coordenadores  e  o  Supervisor  de  Ensino,  a  indicacao

ou selecao dos docentes e formae5o de banco  reserva  de  interessados  para atuacao

no projeto.

-  No  caso  de  docente  readaptado,  a  atribuicao  somente  podefa  ocorrer desde que

as  atribuic6es do  projeto  sejam  compativeis  com  a  Rol  de  atividades  da  Sdmula  de

Readaptacao.

-  Na  inexlstencia  de  docentes  efetivos  e  nao  efetivos,  o  docente  contratado  nos

termos da  Lei Complementar 1.093, de  16-07-2009,  podefa atuar no projeto, com a

atribuicao de 20  horas,  desde que possua aulas  regulares atribuidas.

-  0  docente  que  tiver  as  aulas  atribuidas  deverd  exercer  as  atrlbulc6es  especificas

do projeto  presencialmente,  na  unidade escolar.

V - Da Carga Horar[a

-  A carga  horaria  a  ser cumprida  pelo  Professor  no  Projeto  de Apoio  a  Tecnologia  e

Inovacao  sera   de   20   (vinte)   ou   40   (quarenta)   horas  semanais,   distrlbuidas   por

todos os dias da semana,

§  10  -  A  carga  horaria  do  Professor  no  projeto  deverd  ser  dlstrlbuida  par  todos  os

turnos de funcionamento da  escola,  na seguinte conformidade:

a)  Carga  hordria de 40  (quarenta)  horas semanais:

1  -  32  (trinta  e  duas)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  para  ac6es

destinadas  as   orientac6es  dos  estudantes  e   professores   e   outras  atividades  do

projeto;
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2  -  7  (sete)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a  serem  cumpridas  em

reuni5es de  planejamento e avaliasao agendadas pela  Equipe Gestora;

3  -  14  (quatorze)  aulas,  de 45  (quarenta  e  cjnco)  minutos  cada,  a  serem  realizadas

na  Unidade  Escolar,  destinadas  para  estudos,   planejamento  e  dem;is  atribuic6es

inerentes a fun¢ao a qual fol deslgnado.

b)  Carga  hordria  de 20  (vinte)  horas semanais:

1  -   16  (dezesseis)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  mlnutos  cada,   para  as  ac6es

destinadas  as  orlenta¢5es  dos  estudantes  e   professores  e  outras   atividades  do

projeto;

2  -  3  (tres)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a  serem  cumpridas  em

reuni6es de  planejamento e avaliacao agendadas  pela  Equipe Gestora;

3  -  7  (sete)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a  serem  reallzadas  na

Unidade   Escolar,   destinadas   para   estudos,    planejamento   e   demais   atribuic6es

inerentes a funsao a qual fol desjgnado,

§20  -  0  Professor em  atuacao  no  Projeto  de Apoio  a  Tecnologla  e  Inovac5o  devefa

usufruir ferias na  conformidade do estabelecido  no calendarlo escolar.

-   0    Professor   do    projeto,    quando   atuar   no   periodo   compreendido   entre    19

(dezenove)  e  23  (vinte  e  tres)  horas,  fare  jus  ao  percebimento  da  Gratificacao  por

Trabalho   no   Curso   Noturno   -   GTCN,   de  que  tratam   os  artigos  83   a   88   da   Lei

Complementar 444/85, correspondente as horas trabalhadas.

VI  -  Das  especificidades  da  func5o  de  Professor  de  Apolo  a  Tecnologia  e

lnovasao, has e§colas PEE:

-  0  Professor do  projeto,  quando atuar em  escola  do  Programa  Ensino  Integral,  nao

fa fa  jus  ao  percebimento  da  Gratificacao  de  Dedica€ao  Plena  e  Integral  -  GDPI,  de

que    trata     a     Lei     Complementar     1.164    de     04-01.-2012,     alterada     pela     Lei

Complementar 1.191,  de 28-12-2012.

VII - Das substituic6es, cessac5o e Recoi`ducao:

- 0 docente,  com atribuic§o  nos termos desta  resolucao,  nao  podera  ser substituido.

Par5grafo  dnico-  E  permitida  a  substituicao  apenas  durante  o  periodo  em  que durar

a  licence  a gestante ou  licenca-adocao, sem  possibilidade de  prorrogac5o.

-   0   docente,   com   atribujc5o   nos   termos   desta   resolu¢ao,   tend   cessada   sua

respectiva carga  hordria  de  projeto,  nas seguint§s situa¢6es:

I - a seu  pedido,  mediante solicita¢ao  por escrito;

11 -a crit6rlo da admlnistracao,  em decorrencia  de:
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a)    nao    corresponder   as   atribui¢5es    relativas    ao    projeto    ou    obter   resultado

insatisfat6rio na avaliac5o de desempenho;

b)  entrar  em  afastamento,  a  qualquer titulo  exceto  licenca--gestante  e  adocao,  por

periodo  superior a  15  (qulnze)  dias,  interpolados ou  nao,  no  ano civil;

c) a  unidade escolar deixar de comportar o projeto;

d) descumprimento de  normas  legais;

e)   nao   atendimento  de   convocac6es   para   realizacao   de   atividades   de  formac5o

continuada  e  de  quallflcac5o  profissional  propostas  pela  Dlretoria  de  Ensino  e  pelos

6rgaos centrais da  Pasta.

§  10 -  Na  hip6tese da  alinea  "a"  do  inciso 11 deste artigo,  a  proposta  de  cessacao da

atribuicao  sera  objeto  de  manifestac5o  par  parte  do  docente  interessado,   como

oportunidade de contradit6rio.

§  20  -  A  cessacao  da  atribuicao  a  que  se  refere  o  §10  deste  artigo  dar-se-a  por

decisao conjunta  da equipe gestora e do Supervisor de  Ensino da unidade.

-     0  docente,  que  tlver  sua  atribuigao  cessada,  em  qualquer  uma  das  sltuac6es

prevjstas  no  artigo  80  desta  .resoluc5o,   somente   podefa  ter  nova   atrlbulcao  no

Pro].eto  no ano  letivo subsequente ao da cessacao,

Pafagrafo  dnico  -  Exclui-se  da   restrlcao,  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  o

docente:

1   -cuja atribuieao  tenha  sido  cessada  em  decorrencia  de  extin¢ao  do  projeto  na

unidade em que atua.

2   -quevier   a   ser   indicado   para   atuar   como   Professor   do   programa   em   outra

unidade escolar da  mesma  Diretoria de  Ensino.

-   Poder5  haver recondu¢5o do  Professor no projeto,  para o ano letivo subsequente,

sempre  que  sua  atuaeao  obtlver  aprovacao   na  avaliaeao  de  desempenho  a  ser

realizada  no  tiltimo bimestre letivo de cada  ano.

§   10-   A   decis5o   pela   reconducao,   de   que   trata   a   ncaput"   deste   artigo,   sera

registrada  e justificada  com  a  comprovagao  do  pleno  cumprimento  das  atribuic6es

do  Projeto de Apoio a Tecnologia  e Inovacao.

§  20- A cessacao da  atribuicao do docente,  em  decorr€ncia  da  decisao  par sua  nao

reconducao,  devefa  ocorrer  no  10  dia  letivo  ou  10  dia  de  atMdade  docente  do  ano

subsequente   ao   da   avalia€ao   de   desempenho`  previsto   no   "caput"   deste   artigo,

conforme orientacao da Coordenadoria  de Gest5o de  Recursos  Humanos -  CGRH.
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-    A  Coordenadoria  Pedag6gica  -  COPED,  a  Escola  de  Formacao  e  Aperfeicoamento

dos  Profissionais da  Educacao  -EFAPE,  a  Coordenadoria  de lnformacao,  Tecnologia  e

Matriculas  -  CITEM  e  a  Coordenadoria  de  Gestao  de  Recursos  Humanos  -   CGRH,

poderao    publicar    instru¢5es    complementares    que    se    fa¢am    necessarias    ao

cumprimento da  presente resolucao.

VIII - Dai Inscrlcao has Linidades escolares:

-  0 candidato devefa  ler atentamente as orlentac5es do Edital.

DATA:  28/01/2021

HORARIO: as 14 horas,  presenclalmente.

IX - Das Disposic6es Finals:

-  0  candidato  devefa  entrar  em  contato  com  a  escola  e  agendar  com  o  diretor,  a

apresentag5o dos documentos e entrevista,

-  o  candidato  que  nao  apresentar  os  documentos  ou  faltar  ao  agendamento  sera

desclassificado.

-    A  Coordenadoria  Pedag6glca  -  COPED,  a  Escola  de  Formacao  e  Aperfeicoamento

dos Profissionais da  Educa¢5o -EFAPE,  a  Coordenadoria  de Informac5o,  Tecnologia  e

Matriculas  -  CITEM  e  a  Coordenadoria  de  Gestao  de  Recursos  Humanos  -  CGRH,

poderao    publicar    jnstru¢6es.    complementares    que    se    fa¢am    necessarias    ao

cumprimento da  presente resolu¢ao,

Sao  Bernardo do Campo,  22 de janeiro de 2021.


