
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE AMERICANA

Por(aria da Dirigente Regional de Ensino de 14 de janeiro de 2021.

EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PARA PROFESSOR COORDENADOR DE UNIDADE

ESCOLAR

0 Diretor da Escola Estadual Dr. Joao Thienne, situada na Rua lndependencia, n° 500, Bairro: Centro,

municipio de Nova Odessa, jurisdicionada a Diretoria de Ensino Regiao de Americana, no uso de suas

atribuie6es  legais,  de acordo com  o  Decreto 64.187/2019 e a  Resolueao  SEDUC-3,  de  11-1-2021,

torna pdblico aos interessados em ocupar o posto de trabalho da fungao de Professor Coordenador

desta Unidade Escolar, conforme segue:

UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR COORDENADOR No VAGAS

EE Dr. Joao Thienne Anos Finais/   Ensino M6dio 01

I -DOS REQUISITOS PARA 0 EXERcfcIO DA FUNCAO DE PROFESsOR COORDENADOR NAS

UNIDADES ESCOLARES fArtiao 7° -Res. SEDUC-3/2021l:

I.   Ser docente titular de cargo ou ocupante de fungao-atividade, podendo se encontrar na condieao

de adido ou em readaptaeao, sends que, no caso de docente readeptade, a designaeao somente

podefa ocorner ap6s manifestaeao favofavel da Comissao de Assuntos de Assistencia a Sadde
da Secretaria de Gestao Pdblica -CAAS.

11.   Contar com, no minima, 3 anos de experienda no magist6rio pdblico estadual.

Ill.   Ser portador de diploma de licenciatura plena.

.  IV.   A  acumulagao  remunerada  de  Professor  Coordenador  com  a  funeao  docente  devefa  ser

exercida, desde que observados os itens I e 11 do Artigo 10 da Resolueao SEDUC-3/2021.

V.   0 docente contratado nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, nfo podefa ser

designado para o exeroicio das atribuig6es de Professor Coordenador.

Vl.   0 docente, classificado na unidade esco]ar ou classifiicado em unidade escofar da cirounscrigao

da Diretorfa de Ensino, tefa prioridade na indicaeao para designaeao, respectivamente, no posto

de trabalho de Professor Ccordenador da unidade escolar -PC.

Vll.   Em caso de indicaeao de docente nfo classificade na forma estabelecida para as designag6es,

a que se refere o §2° deste artigo, devefa ser exigida a apresentaeao de anuchcia expressa do

superior imediato do docente na unidade esoolar de origem, previamente ao ato de designagao.

VIll.   A designaeao para atuar como Professor Coordenador -PC somente podefa ser concretizada

quando houver substituto para assumir as aufas da carga hofaria do docente a ser desisnado.

11 -DAS INSCRl

Para os docentes interessados:

1)   Entrega da Documentagao (vide item Ill deste edital).

Periodo inscrieao de 18 a 20 de janeiro de 2021.

Local: na pr6pria unidade escolar.

2)   Entrevista com a Equipe Gestora e Supervisor de Ensino da Unidade Escolar.



Ill- DA DOCUMENTACAO

No ato da inscrieao apresentar original e c6pia simples dos seguintes documentos:

1)    RGecpF.

2)    Currioulo atualizado contendo informag6es de acordo com os criterios estabe[ecidos na Resolugao

SEDUC-3A2021,  bern  como  urn  breve  relato de sua trajet6ria  profissional  e  experiendas  bem-

suoedidas.

3)    Atestado/Declaraeao !]B!!§A fomecida pela escola Sede de Controle de Frequencia informando:

a)   Tempo  (em  dfas)  de  experiencia  coma docente  de  rode estadual  (data  base  31/12/2020);

minimo de 3 anos - 1.095 dias).

b)   Situaeao funcional do candidato ITitular de Cargo, Categoria F, Adido, Readaptado).

c)   Total  de aulas  atribuidas,  respectiva(s)  disciplina(s)  e  se  sao a±±!a§ !E±£±§§ ou,  ainda,  se  o

docente se encontra em Horas de Permanencia.

4)    Diploma(s)  do(s)  ourso(s)  de  licenciatura  plena,  acompanhados  dos  respectivos  Hist6rico(s)

Esoolar(es) e outros certifiicados que possuir,

5)    Declaraeao emitida e assinada pelo(s) Diretor(es) de Escola(s) de que nao exerce Acdmule de

Cargos g!± que exeree Act]mule de Cargos,  informando as Jomadas de Trabalho e/ou Cargas

Hofarias e as respectivas unidades Escolares.

IV- DAS ENTREVISTAS

Para os docentes inscritos,  as entrevistas ocoiTerao na  Unidade  Escofar,  em  hofarios previamente

agendados  com  os  respectivos  candidatos,  oujas  inscrie6es  forem  defendas.  Versafa  sobre  as

expectativas do interessado para o desempenho da funeao, conhecimentos e dominie dos requisitos

das atribuie6es oonforme legislaeao vigente.

V- DAS ATRIBUICOES DA FUNCAO GRATIFICADA DE PROFESSOR COORDENADOR-PC

Para acompanhamento de uma tlnica unidade escolar:

1)    atuar  como  gestor  pedag6gico,  com  competencia  para  planejar,  acompanhar  e  avaliar  os

processos de ensinar e aprender, bern como a desempenho de professores e alunos.
2)    orfentar o trabalho dos docentes, nas reuni6es pedag6gicas e no hofario de trabalho coletivo, de

medo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aufa, observadas as sequencias didaticas de

cada ano, ourso e ctclo.

3)    ter   como   prioridade   o   planejamento,   a   organizaeao   e   o   desenvoMmento   de   atividades

pedag6gicas, utilizando os materiais didaticos impressos e os recursos tecnol6gicos, sobretndo os

disponibilizados pela Secretaria da Educacao.

4)    apofar a analise de indicadores de desempenho e frequencia dos estudantes para a tomada de

decis6es visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade dos estudos.

5)    coordenar as atividades  necessarias a organizacao,  ao planejamento,  ao acompanhamento,  a

avaliacao e a analise dos resultados dos estudos de reforeo e de recuperaeao.

6)    decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou dos componentes

ourriouleres,  a  conveniencia  e  oportunidade  de  se  promoverem  interveng6es  imediatas  na

aprendizagem, a tim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicaeao de mecanismos

de apoie escolar, e a formaeao de classes de recuperaeao continue e/ou intensiva.

7)    orientar os professores quanto ds concepg6es que subsidiam pfaticas de gestao democfatica e

pe`deipativa` ben come as disQQsiq6es outtieulares` pettLneutes ts areas dQ  cQnhectmento e
componentes  ourricu[ares  que  comp6em  o  ourrioule  dos  diferentes  niveis  e  modalidades  de

ensino.



8)    coordenar  a  e]aboraeao,  o  desenvolvimento,  o  acompanhamento  e  a  avaliaeao  da  proposta

pedag6gica,  juntamente  com   os   professores  e  demais  gestores  da   unidade  escolar,   em

consonancia  com  os  principios  de  uma  gestao  democratica  partictpativa  e  das  disposi96es

curriculares, bern como dos objetivos e metas a serem atingidos.

9)    tornar  as  ag6es  de  coordenacao  pedag6gica  urn  espaap  dial6gico  e  colaborativo  de  pfaticas

gestoras e docentes, que assegurem:

a)    a participaeao proativa de todos os professores, nas aulas de trabalho pedag6gico coletivo,

promovendo  situae6es  de  orientacao  sobre  pfaticas  docentes  de  acompanhamento  e
avaliagao das propostas de trabalho programadas;

b)    a vivencia de situae6es de ensino, de aprendizagem e de avaliaeao ajustadas aos conteddos

e as necessidades, bern como as pfaticas metodol6gicas utilizadas pelos professores;

c)    as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologias significativas para os alunos;

d)    a divulga9ao e o intercambio de praticas docentes bern sucedidas, em especial as que facam

uso de recursos tecnol6gicos e pedag6gicos disponibilizados na escola.

vi- DO REsuLTADO FiNAL E puBLicACAO Ire ATO DE DEsiGNACAO

0 resultado final do processo seletivo sera divuleado aos candidatos selecionados e a designaeao sera

realizada por Portaha do Dirigente Regional de Ensino medfante publicaeao no Diario Oficial do Estado

de Sao Paulo.

v]I - DisrosicoEs FINAis

1)    Os candidatos, que ap6s analise da documenta?ao apresentada,  nfo atenderem os requisitos

minimos para a inscrieao, contidos nos ltens I e Ill deste Edital, tefao sues inscrig6es indeferidas

anteciDadamente  a  submissao  das  entrevistas,  especialmente  aqueles  que  tiveram  aulas  em

su bstitu ieac atribuidas,

2)    A carga hofaria a ser oumpnda pelo docente para o exeroicio da fungao gratificada de PC sera de

40 (quarenta) horas semanais, distribuidas por todos os dfas da semana e em todos os tumos de

funcionamento da escola.

3)     A analise do ourrioulo academico e da experiencia  profissional do candidato, em especial com

vistas  a atuaeao  do  Professor Coordenador res Ares  lniciais  do  ensino fundamental,  devefa

priorizar a experiencia em aifebetizagao.

4)    0 perfil e a qualificacao profissional do candidato deverao ser compativeis com a natureza das

atribuig6es relativas ao posto de trabalho a ser ocupado.

5)    A designaeao para Professor Ccordenador de Escola ficafa sujeita a atribuigao de suas aulas em

substituiefo.

6)    Os casos omissos sefao analisados e resolvidos pela Equipe Gestora e Supervisor de Ensino

responsaveis pete processo da Unidade Escolar.

7)    0 candidato devefa ter conhecimento do Decreto 64.187A2019 e a Resolueao SEDUC-3, de 11-1-

2021.


