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Edital Para Preenchimento De Vaga De Professor Coordenadior. Pedag6gico

A Dirapao dr E`E. "JOAOU" PEDROS0 DE ALVARENGA". Municlpio de Inddiatuha, Dirctoin

de Ensino da Regiao de Capivari, no uso de suas atribuig6es legais e de acordo com Resolugao SEDUC-

3/2021, toma ptiblico o presente edital de 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 HABILITACAO PARA PREENCHIMENTO DA FUNCAO:

a)- ser docente titular de cargo ou ocupante de fungao--atividade, podendo se encontrar na condicao de

adido  ou em  readaptagao,  sendo  que,  no  caso  de  docente  readaptado,  a  designapao  somente  podera

ocorrer ap6s mahifestapao favoravel da Comissao de Assuntos de Assistencia a Satide da Secretaria de

Gestao Pdblica -CAAS;

11 -contar com, no minimo, 3 anos de experiencia no magisterio ptiblico estadual;

Ill - ser portador de diploma de licenciatura plena.

b)  -0  docente  contratado  mos  temos  da  Lei  Complementar  1.093,  de  16-07-2009,  nao  podera  ser

designado para o exercfoio das atribuic5es de Professor Coordenador.

c)  - 0 docente, classificado na unidade escolar ou classificado em unidade escolar da circunscrigao da

Diretoria de Ensino, tefa prioridade na indicapao para designapao,

a - Em caso de indicapao de docente nao classificado na forma estabelecida para as designap5es, a que

se  refere o  item  C  deste  artigo,  devera  ser exigida a apresentapao  de  anuencia expressa do  superior

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

e)  - A designapao para atuar como Professor Coordenador - PC somente podera ser concreti2ada quando

houver substituto para assuinir as aulas da carga horala do docente a ser designado.

11-   PARA   0   DESEMPENHO   DA   FUNCAO,   0   PROFESSOR   COORDENADOR   DEVERA

APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL QUE ATENDA AS SEGUINTES EXIGENCIAS:
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a) atuar como gestor pedag6gico, com competencia para planejar, acompanhar e avaliar os processos de

ensinar e aprender, bern como o desempenho de professores e alunos;

b)  orientar o trabalho dos docentes, nas reuni6es pedag6gicas e no horirio de trabalho coletivo, de modo

a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequencias didaticas de cada ano, curso

e ciclo;

c) ter como prioridade o planejanento, a organizapao e o desenvolvimento de atividades pedag6gicas,

utilizando  os  materiais  didaticos  impressos  e  os recursos  tecnol6gicos,  sobretudo  os  disponibilizados

pela Secretaria da Educapao;

d)  apoiar a analise de indicadores de desempenho e frequ6ncia dos estudantes para a tomada de decis6es

visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade dos estudos.

e)   coordenar as atividades necessdrias a organizagao, ao planejamento, ao acompanhanento, a avaliapao

e a analise dos resultados dos estudos de reforgo e de recuperapao;

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

curriculares, a conveniencia e oportunidade de se promoverem intervenc6es imediatas na aprendizagem,

a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicagao de mecanismos de apoio escolar, e a

formapao de classes de recuperagao continua e/ou intensiva;

g)  orientar  os  professores  quanto  as  concepc6es  que  subsidian  praticas  de  gestao  democratica  e

participativa,   bern   como   as   disposig6es   curriculares,   pertinentes   as   areas   do   conhecimento   e

componentes curriculares que comp6em o curriculo dos diferentes niveis e modalidades de ensino;

h)   coordenar   a   elaboragao,   o   desenvolvimento,   o   acompanhanento   e   a   avaliapao   da  proposta

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

os princ{pios  de  rna gestao  democratica participativa e das  disposig6es  cuniculares, bern como  dos

objetivos e metas a serem atingidos;

i) tomar as ac6es de coordenagao pedag6gica urn espaeo dial6gico e colaborativo de praticas gestoras e

docentes, que assegurem:

•     a participagao  proativa  de  todos  os  professores,  nas  aulas  de  trabalho  pedag6gico  coletivo,

promovendosituag5esdeorientagaosobrepraticasdocentesdeacompanhamentoeavaliapaodas

propostas de trabalho programadas;

•      a vivencia de situap6es de ensino, de aprendizagem e de avaliapao ajustadas aos contetidos e ds

necessidades, bern como as praticas metodol6gicas utilizadas pelos professores;

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

•    a divulgapao e o intercambio de praticas docentes ben sucedidas, em especial as que facan uso

de recursos tecnol6gicos
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Ill-PERjoDO DE INSCRICAO:

Entrega da Proposta de  Trabalho (contendo  breve  curiculo profissional; Dados da Escola, com enfase

para os resultados educacionais; principais ap6es que pretende desenvolver para melhorar os processos

de ensino-aprendizagem) com Carta -Entrevista, respondendo as seguintes questoes:

1  - Voc6 possui ac`inulo de cargo? Em caso afirmativo, informar o cargo/fungao, jomada semanal com

horato e local em que trabalha.

2 - Quais sao os aspectos mais importantes que devem ser considerados para o sucesso do processo de

ensino-aprendizagem, inclusive no contexto de educapao remota?

3 - Quais as principais dificuldades que voce identifica no trabalho da Coordenapao Pedag6gica nessa

Escola e quais soluc6es voce apresentaria para as mesmas?

0  documento  contendo  a  Proposta  de  Trabalho   e  a  Carla-Entrevista  deve  ser  encaminhado  ate

25/01#021. ds  13hoo, no seguinte e-mail: e018624a@educacao.sD.gov.br

IV -AVALIACAO DA ENTREVISTA E DA PROPOSTA DE TRABALHO:

a)     A avaliapao sera mediante analise da carta-entrevista e da proposta de trabalho apresentada

conforme item Ill.

b) 0 resultado sera comunicado aos participantes via e-mail em 25/01/2021  a partir das 17:00.

c)  Fica reservado o direito a Diregao Escolar de nao designar candidatos participantes que nao tenham

perfil para a fungao.

VI -DA VAGA OFERECIDA:

01  vaga para Professor Coordenador Pedag6gico.

Indaiatuba, 21  de janeiro de 2021.


