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EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR (A) DE APOIO A
TECNOLOGIA E INOVACAO

A Direcfro da E. E. Professora Maria Eunice Martins Ferreira toma pdblica a abertura de

duas vagas de 40(quarenta) horas para a funcao de Professor de Apoio a Tecnologia e Inovapao

nesta Unidade Escolar, mos termos da Resolug5o SEDUC-7, de  11-1-2021, publicada no D.O.E de

12-1-2021.

1  - DO RECEBIRENTO DAS PROPOSTAS

Devido  a  pandemia  Covid-19,  receberemos  via  e-mail  e030348a@educacao.sp.gov.br  ate  o  dia

i8/01/2021  as  i7hoo.

A  proposta  deved  contemplar  em  seus  items  o  que  disp6e  o  Artigo  3°  da  Resolucao  citada  e

comprovar os requisitos do artigo 4°.

Artigo  3°-  Sao  atribui¢6es  do  Professor  que  atuarf  no  Projeto  de  Apoio  a  Tecnologia  e

Inova,ao:

I  - apoiar todos os  estudantes e profissionais da unidade escolar a baixar,  fazer login  e navegar

mos aplicativos do Centro de Mdias da Educagao de Sao Paulo (CMSP);

11 - orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quarto ao uso e manuseio de

equipamentos  tecnol6gicos  disponiveis,  tais  como  notebooks,  desktops,  televisores,  webcams,

microfones, estabilizadores, tablets  ctc;

Ill  -  apoiar  a  gestao  escolar  na  pesquisa,  escolha  e  compra  de  equipamentos  tecnol6gicos  e

recursos digitais, observando as especificac6es e necessidades da unidade escolar;

IV - dar suporte para toda equipe escolar navegar e utilizar de forma adequada o Diario de Classe

Dirital;

V -formar estudantes protagohistas, 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 dicttai s;

VI  - apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de foma

adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);

......:`,...



VII - identificar necessidades de manutencao de equipamentos na uhidade escolar e encaminha-las

para  planejamento junto  as  Associa96es  de  Pais  e  Mestres  -  APM  e  realiza9ao  por  meio  do

Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista; e

VIII - formar e orientar toda a equipe escolar para uso dos equipamentos de foma a garantir urn

trabalho baseado no ensino hibrido na unidade escolar.

Artigo 40- Sao requisitos para o exercicio do Professor no Projeto de Apoio a Tecnologia e

lnova€ao:

I - ser docente vinculado a rede estadual de ensino;

11 - ser portador de diploma de licenciatura plena.

§1° -Para fins de atribuicao do referido PrQjeto, cabe ao gestor da unidade escolar, em  conjunto

com os Professores Coordenadores e o Supervisor de Ensino, a indicacao ou selecao dos docentes

e fomapao de banco reserva de interessados para atuapao no projeto.

§   2°  -  No  caso  de  docente  readaptado,   a  atribuicao  somente  poderi  ocorrer  desde  que  as

atribuicdes do projeto sejan compativeis com o Rol de atividades da Stimula de Readaptap5o.  § 3°

-  Na  inexistencia  de  docentes  efetivos  e  nao  efetivos,  o  docente  contratado  mos  termos  da Lei

Complementar 1.093, de  16-07-2009, podefa atuar no projeto, com a atribuieao de 20 horas, desde

que possua aulas regulares atribuidas.

§ 4° -0 docente que fiver as aulas atribuidas deved exercer as atribuicdes especificas do projeto

presencialmente, na unidade escolar.

2 - DA ENTREVISTA

Sera   realizada   nesta   Unidade   Escolar,   no   dia   19/01(terca-   feira)   com   horino   agendado

previamente.

3 - DA SELECAO

Cabe   ao  gestor  da  unidade  escolar,   em   conjunto   com   os  Professores   Coordenadores   e   o

Supervisor  da  Unidade,  a  selecao  dos  docentes  mediante  a  analise  do  perfil,  da  proposta  e  do

atendimento aos requisitos funcionais.

Avanhandava,  14 dejaneiro de 2021

AdrianaJ#¥?o Soliani

Diretora de Escola

RG 10.579.950-6

Assinado no orictnal



Nome:

RG.:

AREXO I

pRorosTA DE TRABALHO

CPF

CargoAIunc5o:

Componente Curricul ar:

Proposta de Trabalho: Texto explicativo de como pretende atuar, durante o uno letivo de 2021.

Local: de 2021

Assinatura do Professor


