
IRTRIA DE Eusmo REGIÃO E me ICANA

na da Dmgete Ramal de Ensmn de 15 de janeirº de 202

ª Í'cheu mas C&menm snuada na _ º 154 Bairro Jd
" »:ªummpuca && Santa Barbara & este Junsdlcmnada & Drew && Ens &&

. , , ,. ' usa && suas && buaçcaes &gaus && acor— «çmw 64 “LETÍZOW & &
' E ,C 3 & 1154—2021 torna publlcca aºs &teressades em &&upar p&sw (& trabal :

:NºVAGAS

" “ .. 03 ººR*

! Ser &&ente titular && cargº && &cupante de funçaoa—atwdade p&deado && entºrnar na

& && && && && &m r&adaptaçao sendº que && cas-& && &&cente r&adaptado &

, & 3 ancas & &xpenencna && magister). pubhccs estadual.) _ _ . plena
* trofessºr C&frdenaºr &&m & funçaº dt&&&t& dev-rá &&

'Í'ernã I & H Ari-ga") 1 && R&saluçaº SEUC 332021,
.. x _ , . º C&mpiementar 1 693 && 185“ ; nãm p&dwá &&r

deatgea— para & amem & & --a& &tnufçes && Professcar C&nrdenamr
VE O &&ente lasslf'n na && dade && Jar && classlfcada em u.)». " “

&& Dretcafa && Eras && tera pmrdade na nem,-ºa
D&staw && trabal » —r&fes&&r Crdenadar && unidade escolar .; PC

VHL Em sem && )n&& && &&ente &&& cla&sªw&d& na forma &&tahelemda para && desngnaç ,
. — r&fer& & âfzº &&sm artigº,, &vera &&r exigia & apresentaçâf) && anuência &xpmsa-a &&

sperm LÍâê-díãftú && damente na unidade &&mIar && &ngem previamente && &th dª:
deaígnaçãm.

W! A) designaçâc) ' '— “ ' & _ _
- h&uv&r substitum para assumir && &&)as da «=

1!) Etrega && D&cumexitaçâa (vide && ;) d&&t& edita!)
Períodº-= M&criçâca && '18 a deianeim && 2021
Lea! na prima uniª-dam escalar..

2) Entrevnsta &&m & Eq
21101i2021

ip:—& G&stma & Supervisaar && Ensino && Uni-ade Escºlar,.



“I

N. a) da inseriu apresenta)" ºriginal e cópia Simples dos seguintes documentºs:
R «e CPF
Currículº atuaiizadº contendº mfw ,,;ações de acºrdo:: at:—cm ªs critérios &stabalecidªs na
Regaliuçãm SEUCBI221 em cºmo um breve feia“). de sua trajetória profiáaâiºnal &
&xperãªências be: «sucedidas

3) Nesta Ekleciªa'raçâa UNICA fômemda pela escºla See—dae de Contmle ãe requenaa informªdºr
&) Tempº (e dias) de experiência mmº agente & red esta-dua) (datar fªixas-e 31112/202)

* º e 3 ams 109551535)
" açâº funcimal do candldata (Títuiar de Car-_— Categmia F Ádldº Readaptadº),

c) Ttal de guias atribuídaa respectivas.) disciplina(s) & se aãm ªªª livres na. ainda se
dªmente se encºntrar em; Hºras de emanência

4) Diplºmas) da(s) cama(s) da iii—senciatura plena) empanadas dB reãpectivcas Hamas)
E&mlàawes) &» ºutrºs ceificades que desguin

5) Decifaraçâa emitida & assinada ao(s) (Diretºr(es) de ª;..rfS—if;_;la(5) de que nãº exerce Acúmulêm de
Cargº-fs gy; que exerce Acumul de Carga infarmandm aa Jamaais we Trabam eloiu Cargas
Gramas e as resrectivas I-Fiªnidadeea Esc-atares.

#

AS NTREVÍSTAS

Para ºs dºcentes )n-scriiºa as entrevistas Garrafãº n Umdade Escºla?) em haràriºs previamente
agendadºs ºs “respectiva candidatas.) CUjaS inserta-eg furam dêfêridaà Versará aeb-re as
r—xpectativas pic mtressa par a diesem-enm da função:.) mnhaeciªmemas & de mm das re guiâãtús
«nas atnbuuções mº «a legislçãº Vigente

AS AIBUIÓESA F Fl.. P ª, AOC
Para ca panhamenta de uma um
)) atar cºmº gestr p&dagóg

unidae esc-caía)":

cºmpetencia parGª Jªr ªG—f"'—ílpanhar & avalia-r US
procesms da anfijriinaçr & aprende-n bem comº c: desempenha de prºfessºres;: e alunos

)2) ºrientar D tmba ao dºs; docentes) as reunizies pªdªgªgiº 3 ”ª “' hºrª)-ªiº de trabalho ame—tivº, de
mºdo a apºiar & subsidiar as atividades: em saia de aula, ºbservadas && sequências idáticas de
cada aº suma &: ciclº..

3) ter cºmº ª.riaridade & pianjament & ºrganizaçãº ª º desanwlvimentº de ativªs)
Pedagógica-sª tillzandm ºs materiais didáticm impressº-3 & DE recursºs; tªºnºi'ígªººªª sobretudº
05 iâpgnibiiizadas pela Secretaria da du "

4) aguiar & análise da indica:-mess de desempªnaên e» ffªqUên-ºiª “5 estudantes para. ª tºmªdª" ãe
ecisãea visandº favnrêcer mel—aria «da apra-ndizagem & a: Genti: uidae dºs: estadas).

5) Cººrdenar as: ativM—ades nelcassàrias & ºrganizaçãº) aº planeamentº “ª' ªmº"""pªnhªmenmª à
avalia—339 & à análise da resultados das êSÍUdDâ de refºrçº & ª [ªpelªçãº

631) decidiu juntamente cie & eªuíe gastava & co ºa dºcemês das desses eim dos em "agiram-ªntª
curriculares, & cºnveniência e ºpºrtunidade de se promºvem inHwençe-s imediatas na
aprªeinAizagam) & a de sanar as. dnculdades dos alugam) mediante & "'-FpªiCªÇãº ªªª mªºªmªººª'ª
de apºiº escalar, & a fraçãº de classes de feCU'PBFª-fªªº ntínua ªº“ imªnãwª“

7) orientar as »mfesgúreâ quantº» às. conceptº/$ Que subsidia-m ráfiª dª ºªªtâ' dªmmfámª &
participativa, be cºmº as; disgasiçõªª CMB)-Hªmª: pertinentªs às. áreas dº cºnhecimentº e.
ca-gepnnentes emm-umªs que cuz—põem º currículº dªs dlfrentes níveis & madaiidades de
ensmo.

des



3) cºordenar & ªflaberaçâe o desenvºlvimente, 0 acºmpanhamentº e se avaiiaçâú da prepaste
pedagógica, juntamente- cmm os professºres e: demais estores da unidade aew-lar,. e
consenâneia sem as papas de uma gestãº deacrafi participativa e das díepesições
curricuãtarea & em dºs objetivºs & matas e serem axim-giram,
terer as agree de mrâeneo pedagógica um espaçº Íjíelógim & cºiebmatim de práticas
gesmras & de nªtas que assegurem“
) particupaçaº mama de ÍDGS oe prºfesscres nas guias de trabalho pedageíce c;;íetive,

premio-vendo sutuafr.,ªee de ºrientação sabre pratcae dºcentes de acºmpanhamentº &
avahaçae das repºstas de trabalho pregremadae

by) a “vivência de aiiueçôes de ene—"ina & emendizagem & d avalia-açâº ajusªtadae aºs cºnteúdºs
e às necessidades,, bem m às prana me'tmdoiógieas utilizadas pelºs. prºfessºres;

a) as aberdagens ultidisciplinaree, pºr meio de metedemias significativas para ºs alunºs;
d) & diemgeªe & e “arame de rails dºcentes bem sucedidas e eepecsal && me faça

ua ãe rªecwsee temoÉIóg-ícms & pedage'ms dispºnibiiízados na escaia?

sera realizada pºr Pºrtaria de Í" _.
Estadº nie Sãº Paulª.

1)

Via

Os candidatºs,, que aeee aaahse d dogue—nªtaçãº apresentada, nãº atenderem as requieites
mínimas para henri-(ie, cantidms nas lªte-ne ! e H! deste Edita! terãº suas InSCHÇÓÉS indeferidas;
atempadamente & su'míszsãe das entreulsges especial-gente aqueles que tiveram aulas em

. * j e atnbu das
A carga horena & ser cumpnda pe). ente para e exercncm da funçao gratlflcada de PC sem
*e me (quere-eita) hªras semanais,. diastrlbmdee pºr tºdºs os dias Eia mama «e «em tºdºs as turnºs
de fu manemet na smle
A aahse de curricular acaemgco & da exeneme prºne—ema ) do cand;gate, em eepe—cial cºm
vistas à ameça do Prnfeseer Cerdenader nºs, Anºs iniciaie dªi ensua fundamental, deverá
priºrizar a experiência em aitebetizaçâe.

)!O pªª & & qualifica pr'ússienal de candidatº deverâe ser =c::eampefíwe—ie cum a natureza das
atribuições relative ea pasta de trabaiha & ser ºcupada
A Jesignaçâº apra Profesem Coºrdenada" de scale Mera ementa à
substiwiçãe,
Is casºs. ºmissos serãº anaiisadea & resºlvidºs peie Gestora & Supervisºr e Ensine
reepmnsáveie “pela prºcesse da Unidade- Escolar
O candidatº deverá ter cºnhecimenti de : :?
12621

i;.t'rãuiçâ de suas aulas em

UCS de 1


