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EDITAL N° 01/2021
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE APOIO A TECNOLOGIA E         -

INOVACAO - PROATEC.
A Diretora da EE "Professor Aki6 Satoru", situada na Rua Fortaleza n° 549, Centro, em
Ursnia - SP, Diretoria de Eusino Regiao de Jales, no uso de suas atribuie6es legais, comunica
a abertura das  insch€6es  ao  posto  de trabalho  na functo  de  02 professores  de Apoio  a
Tecnologia e Inovapto, sendo 01 professor com carga de 40 horas e 01 professor com carga
de 20 horas para atender a demanda da unidade escolar, PEB 11  -  Professores de Apoio a
Tecnologia  e  Inovapfro,  com  Fundanento  Legal  na  Resolucfro  SE  07  de   11-01-2021,
confome segue :
I - Dos Requisitos para o exercicio da Funcao de Professor de Apoio a Tecno]ogia e
Inovacao - PROATEC:
Resolucao  SE  07, Artigo 4° -  Sfro requisitos para o exercicio  do FTofessor no Ptojeto de
Apoio a Tecnologia e Inovapao.
I - ser docente vinculado a rede estadual de ensino;
11 - ser portador de diploma de licenciatura plena;

§1° -Para fins de atribuiefro  do referido Projeto,  cal]e  ao  gestor da unidade  escolar,  em
conjunto com os Professores Coordenadores e o Supervisor de Eusino, a indicapfro ou seleefro
dos docentes e fomacao de banco reserva de interessados para atuapao do projeto.
§2° - No caso de docente readaptado,  a atribui9ao somente podera ocorrer desde que as
atribuic6es do projeto sejan compativeis com Rol de atividades da Stimula de Readaptapfro;
§3° -Na existencia de docentes efctivos e nfro efetivos, o docente contratado nos termos da
Lei Complementar 1.093, de  16-07-2009, poderd atuar no projeto, com a atribuiefro de 20
horas, desde que possua aulas regulares atribuidas.

§4° - 0 docente que tiver as atlas atribuidas devera exercer as athbuic6es especificas do.
projeto presencialmente, na unidade escolar.

11 - Das Atribui96es do Professor de Apoio e TecnoLogia e lnovacao
Resolngao SE 07, Artigo 30 - Sfro atribuig6es do Professor que atuard no Processo de Apoio
a Tecnologia e Inovapfro:
I - apoiar todos os  estudantes e profissionais  da unidade escolar e baixar,  fazer login e
navegar mos aplicativos do Centro de Midias da Educacto de Sao Paulo (CMSP);
11 - orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quanto ao uso e manuseio
de  equipanentos  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 digitais, observando as especificap5es e necessidades da unidade escolar;  -
IV - dar suporte para toda a equipe escolar navegar e utilizar de foma adequada o Dialo de
Classe Digital;
V- fomar estudantes protagonistas, tais como gremistas, acolhedores e lideres de tuma, para
que possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, alch de outros recursos e
equipanentos  digitais;
VI - apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e uthizar de
foma adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);
VII  -  identificar  necessidades  de  manutengao  de  equipanentos  na  uridade  escolar  e
encaminha-las para planejamentojunto ds Associap6es de Pais e Mestres -APM e realizapto

por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista; e
VIII - fomar e orientar toda a equipe escolar para uso dos equipamentos de forma a garantir
urn trabalho baseado no eusino hibrido na unidade escolar.

Ill - Da Carga Hordria:
Resolngao SEDUC 07, Artigo 5° - A carga horata a ser cumprida pelo Professor no Projeto
de  Apoio  a Tecnologia e  lnovapfro  sera  de  20  (vinte)  ou 40  (quarenta)  horas  semanais,
distribuidas por todos os dias da semana.

§ 1° -A carga horaria do Professor no projeto devefa ser disthbuida por todos os tumos de
funcionamento da escola, na seguinte confomidade:
a)        carga de 40 (quarenta) horas semanais:
I-        32 (trinta e duas) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para ap6es destinadas
ds orientap6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2-        7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem cLmpridas em reunfoes
de planejanento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;
3-        14  (quatorze)  aulas,  de 45  (quarenta e  cinco) minutos  cada,  a serem realizadas na
Unidade Escolar, destinada a estudos, planejamento e demals atribuic6es inerentes a fungto
a qual foi designado.
b)        carga de 20 (vinte) horas semanais:
1-     16 (dezesseis) aulas, de 45 (quacnta e cinco) minutos cada, para apses destinadas is

orientap6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2-    3 (tres) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutes cada, a serem cumpridas em reuni6es de

planejanento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;
3-        7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na unidade
Escolar, destinada a estudos, planejamento e demals atribuic6es inerentes a fungto a qual foi
designado.

§ 2° - 0 professor em atuapfro no Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovapfro deverd usufruir
ferias na conformidade do estabelecido no calenddio escolar.



IV -Das lnscric5es:
Periodo: 09/02/2021 a 10/02/2021 na E.E "IIofessor Aki6 Satoru".
Horirio: 08hoo ds i7hoo.

V - Dos Entrevistas:
A entrevista sera realizada no dia 11/02/2021 a partir das 13hoo.

VI- Da Classificacao.
Ap6s a analise da entrevista, a equipe gestora, divulgara a classificapfro dos candidates, no
dia 12/02/2021, no mural da escola.

Urania, 08 de fevereiro de 2021.


