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CURRicuLO

A Direc5o da E. E. Professora Maria Eunice Martins Ferreira toma pbblica a abertura de

duas  vagas  -  01   Portugues  01   e    Matematica  -  pan  a  funcao  de  Professor  de  Assist6ncia  ao

Curriculo  ¢AC)  nesta  Unidade  Escolar,  mos  termos  da  Resolngao  SEDUC4,  de  11-1-2021,

publicada no D.O.E de 12-I -2021.

I -DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

18/01#021  ds  17hoo.

A  proposta  deveri  contenplar  em  seus  items  o  que  disp6e  o  Artigo  30  da  Resoluc5o  citada  e

comprovar os requisitos do artigo 50.

Artigo 30-0 professor do Projeto de Assistencia ao Curriculo OAC) deveri:

I -ter conhecimentos e diaposicfro de aprendeT continuamente sobre:

a)  o  cum'culo  vigente,  especialmente  as liabilidades  e competencias espec{ricas dos componentes

curriculares ou area do conhecimento em que atua; b) po]i'ticas para a jmplemeTitapao do cum'culo;

programas  de formapao continuada, uso de recursos didaticos e avaliap6es;

c)  planejamento  e  gestao  de  sala de  aula;  d)  metodologias  ativas  e  inovadoras  que  estimulem  o

protagonismo do aluno;  e) interveng6es pedag6gicas para melhoria  da aprendizagem.

11 - ter ou desenvolver as seguintes competencias:

I. gestao pedag6gica por resultados: capacidade de focar a sua atuacao e dos professores em busca

de memoria continua dos resultados qualitativos e quantitativos por meio de estrategias voltadas a

melhoria da aprendizagem e do engajamento dos estudantes, assumindo coITesponsabilidade pelos

resultados da escola;

2,  coLaborap5o  e  eixpatia:  capacidade  de  rcalizar escuta  ativa.  para  entender pessoas  e  construir

relapses de confianca com elas e favorecer o trabalho colaborativo;

3.  assertividade  para  realizar  feedback:  capacidade  de  oferecer  devolutivas  propositivas  para a

meIAoria  das praticas de forma clara, especifica c respeitosa;



4. abertura pan receber feedback: capacidade de escutar feedbacks e adota-los para aprimorar sua

pritica profissional;

5. facilitapao de gnipos: capacidade de medlar fomap6es para os professores, visando promover o

desenvolvimento  das  pessoas  por  meio  da  reflexao  sobre  sua  metodologia  e  a utiliza¢5o  dos

aprendizados adquiridos para a melhoria continua;

6.   adaptabilidadc   e   resiliencia:   capacidade   para   lidar   com   diferentes   pessoas   e   situap5es,

superando adversidades e sendo capaz de se adaptar a diferentes contextos;

7.  comprometimento  e integridade:  demonstra compromisso com sou trabalho e adota uma postura

transparmte e ctica;

Ill  -  ser reconhecido como profissional de referencia para os gestores e professores da escola em

que atuari como professor do Projeto,

Parigrafo  drico   -  A   EFAPE   deveri  desenvolver  ap5es  formativas  que  contribuam  para  o

desenvolvimento profissional dos professores do Projeto de Assistincia ao Curriculo para apoiar a

sua atuapao e promover o desenvoLvimento das competchcias elencadas no inciso 11 deste ar[igo.

Artigo  5°  - Constituem-se  rcquisitas  minimos  para  a  atuafao  no Projeto de Assistencia ao

Curriculo (PAC):

I - ser docente titular de cargo ou ocupante de f`ingao--atividade, cuja carga horata total possa ser

completada na conformidade da Legislapao  pertinente, podendo se encontrar na condi¢ao de adido;

11  -  ser portador de  licenciatura plena, com habirtacao ou qualificap5o no componente curicular

em que atuari no Projeto de Assistchcia ao Curriculo;

TIT    -   ser   selecionado   pelo   gestor   da   unidade   escolar,   em   conjunto   com   os   ProfessoTes

Coorde"adores  e o Supervisor de Ensino,  observados os ciiterios estabelecidos no aitigo 3° desta

Resolueao.

§  1°- 0 docente readaptado poderi atuar no projeto, desde que haja compatibilidade com o seu rol

de atril)uig6es estabelecido pela Comissao de Assuntos de As§istencia a Sadde -CAAS -e atenda

ao peffl profissional estabelecido no artigo 30 desta resolucao.

§ 20- Ap6s esgotadas todas as possibjlidades de atribuicao aos docentes elencados no inciso I e no

§  10, ambos deste artigo, fica autorizada no projeto a atuapao do docente contratado mos termos da

Lei  Complementar  1.093,  de  16cO7-2009,  desde  que tenha  aulas regulares. atribuidas.  §  3°-Cabe

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

Ensino,  a  selecao  dos  docentes  e  formac5o  de  banco  reserva  de  interessados  para  atuap5o  no

projcto.

§ 40- 0 docente, que tiver as aulas atribuidas, deveri exercer as atribuie5es especificas do projeto,

presencialmente, na unidad e escolar.

2 - DA ENTREVISTA

..._!,...'.



See   rcalizada   nesta   Unidade   Escolar,    no   dia   l9/Ol(terca-   feira)   com   horario   agendado

previamente.

3 - DA SELECAO

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

Supervisor  da  Unidade,  a  sele9ao  dos  docentes  mediante  a  analise  do  perfil,  da  proposta e  do

atendimento aos requisitos  fLmcionais.

Avanhandava,14 de

Adrialfrc`a*

de 202 I

to Soliani

de Escola

RG 10.579.9506

Assinado no original



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


