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SECRETARIA  DE  ESTAD0 DA EDUCACA0

DIRETORIA DE ENSINO  DA REGIA0  DE SA0 ROQUE

E.E  PROF.  HUMBERT0 VICTORAZZ0

RUA APARECIDA, 02 -CENTRO -FONE (011) 34141591 ou 34141592

EDITAL

PROFESSOR DO PROJETO DE APOIO A TECNOLOGIA E INOVACAO -
PROATEC

0 Diretor da E. E.  Professor Htimberto Victorazzo,  Munjcjpio de Aracariguama,  Diretoria
de  Ensino  da  Regi5o  de    S8o  Roque,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais  e  de  acordo  com  a

Resolucao Seduc - 7, de 11-01-2021 e Resolucao SE 72/2020, torna pdblico o presente edital de

abertura do processo de selecao para Professor do Projeto de Apoio a Tecnologia e lnovacao.

I   -   DOS   REQUISITOS   DE   HABILITACAO   PARA   ATRIBUICAO   DA   CARGA
HORARA

I - ser docente vinculado a rede estadual de ensino;

2 -ser portador de diploma de licenciatura plena.     .

3 - No caso de docente readaptado, a atribui9fo somente poderi ocolTer desde que as atribuicdes
do projeto sejam compativeis com o Rol de atividades da Sinula de Readaptapao.

11    -    PARA    o    DESEnmENHo    No    pRo.ETo    o    pROFEssoR    DEVERA
DESErmENIIAR AS SEGulNTEs ATRIBUICoES

I - apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a baixar, fazer login e
navegar mos aplicativos do Centro de Midias da Educapao 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 etc:
Ill   -   apoiar   a   gestao   escolar   na   pesquisa,   escolha   e   compra   de   equipamentos
tecnol6gicos   e   recursos   dighais,   observando   as   especificap6es   e   necessidades   da
unidade escolar;
IV - dar suporte para toda equipe escolar navegar e utiLizar de forma adequnda o Diario
de Classe Dighal;
V  -  formar  estudantes  protagohistas.  tats  como  gremistas.  acolhedores  e  lideres  de
turma,  para que  possam apoiar demais  alunos no uso  e manuseio  do CMSP, alem  de
outros recursos e equipamentos digitais;
VI - apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de
forma adequnda a Secretaria Escolar Dighal (SED);
VII  -  identificar  necessidades  de  manutengao  de  equipamentos  na  uhidade  escolar  e
encamjnha-Las  para  planejamento junto  ds  Associap6es  de  Pals  e  Mestres  -  APM  e
realizapao 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 ensjno hibrido na unjdade escolar.
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https://linksiga.trf2.jus.br


Ill - DA CARGA HORARIA

A  carga  hordria  do  Professor  no  projeto  sera  distribuida  por  todos  os  tumos  de
funcionamento da escola, na seguinte confomidade:

a) Carga horalia de 40 (qunrenta) horas semanais:
1 - 32 (trinta e duns) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para apdes destinadas
as orientap6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2 - 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutes cada, a serem cumpridas em reunides
de planejamento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;
3  -  14  (quntorze) aulas,  de 45  (quarenta e  cinco) minutos cada,  a serem realizadas na
Unidade Escolar, destinadas para estudos, planejamento e demals atribuig6es inerentes a
fung5o a qual foi designado.

b) Carga horina de 20 (vinte) horas semanais:
I  -16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para as apdes destinadas
as orientap6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2 - 3 (tres) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem cumpridas em reuni6es
de planejamento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;
3 - 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na Uridade Escolar,
destinadas  para  estudos,  planejamento  e  demais  atribuic6es  inerentes  a  fungto  a  qunl  foi
designado.

IV - DAS VAGAS

- I. Opeao: 2 PROATHCs de 40 horas, categorias "A" ou " "F;
- 2. Op€ao: 4 PROATECS de 20 horas, categoria "0".

V - PERIOD0 DE INSCRICOES

DDas   10:00  Horas  de  dia  08/02/2021,  ds   16:00  horas  de  dia  12/02/2021,  atrav6s  de  email
cO1592la®educacao.so.sov.br.

NOMH coMPLnTo CATFcORT^ [J.E. SET)E CONTATOS

Favor preencher o  quadro  ou enviar  as  informap6es acinia para o  e-mail  da escola,  pois
posteriormente agendaremos as entrevistas.
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