
 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 50/2021 

Data: 27/01/2021 

Assunto: Chamada – Programa de Recuperação e Aprofundamento - Banco de Talentos 

Avaliadores da SEDUC/SP 
 

Prezados Professores Coordenadores e Professores 

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEDUC-SP), está selecionando profissionais do quadro do magistério da Rede Estadual para 

atuarem como avaliadores educacionais.  

Estes trabalharão alinhados ao plano estratégico e aos objetivos de aprendizagem da Secretaria no 

Programa de Recuperação e Aprofundamento. Trata-se de trabalho em caráter eventual, segundo 

o decreto 64.741/2020:  

“ Artigo 1º: o Auxílio de Avaliação Educacional é devido ao servidor ou ao colaborador eventual 

que participar, em caráter eventual, de processos de avaliação educacional de instituições, cursos, 

projetos, material didático e pedagógico, tecnologias educacionais ou desempenho de estudantes, 

e será concedido de acordo com as normas estabelecidas neste decreto.”  
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Contamos com profissionais do Quadro do Magistério (Professores Coordenadores, Professores 

e Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico) com experiência em formação continuada 

nos componentes de Língua Portuguesa, Matemática e dos Anos Iniciais. 

I - Objeto  

Indicação de avaliadores e Inscrição no banco de avaliadores da SEDUC/SP.  

 

II - Requisitos obrigatórios. O candidato deverá atender aos seguintes requisitos obrigatórios:  

• Ter disponibilidade para participar de formações ou reuniões técnicas ofertadas pela Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo a serem realizadas de forma remota ou presencial;  

• Não ter sofrido penalidade administrativa nos últimos três anos;  

• Ter disponibilidade imediata para assumir, quando convocado, as atividades objeto desta 

Designação;  

• Ser assíduo, conforme Leis Complementares 10.261/68 e 444/85;  

• Não estar em procedimento de readaptação.  

 

III - Perfil  

• Para Anos Iniciais do Ensino Fundamental, deverá ser Pedagogo ou Licenciado em Língua 

Portuguesa ou Matemática com experiência em Anos Iniciais; 

• Para Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, deverá ser licenciado no componente 

curricular de Língua Portuguesa ou Matemática;  

• Ter compromisso e dedicação ao trabalho;  

• Ser um profissional com legitimidade e reconhecimento pelos demais professores;  

• Ter empatia, engajamento e postura inovadora, visando à busca de soluções diversificadas para 

a aprendizagem dos estudantes;  

• Atuar de forma ética, colaborativa, assertiva e cordial em seu contexto de atuação profissional;  

• Saber se expressar (de forma oral e escrita) com clareza, precisão, objetividade e respeito;  

• Estar aberto a receber feedbacks avaliativos periódicos e investir em sua formação profissional 

contínua;  

• Estar adaptado à atuação remota 
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IV - Da indicação pela Diretoria de Ensino e inscrição do professor no Banco de Talentos  

A Diretoria de Ensino deverá preencher o formulário digital recomendando os profissionais até o 

dia 29 de janeiro de 2021. O formulário tem como objetivo identificar os interessados e levantar 

algumas informações básicas sobre o perfil destes e a área de interesse de trabalho.  

Concomitante, os profissionais que tiverem interesse deverão se inscrever no Banco de Talentos 

                              https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/ 

até o dia 29 de janeiro. Reiteramos que o candidato recomendado passará pela validação dos 

requisitos obrigatórios como todos os outros inscritos no Banco de Talentos.  

Divulgue esta oportunidade para os profissionais do quadro do magistério.  

 

                                                    Ainda dá tempo de participar! 

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP responsável pelo NPE 
 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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