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E DITAL

PROFESSOR DO PRO肥TO DE APOIO Å TECNOLOGIA E ENOVAC垂Q二

PROATEC

O Direto「 da EE HORACIO MANしEY LANE, Municipio de S5o Roque, Diretoria de Ensino de S割o

Roque′ nO uSO de suas atribuic6es legais e de aco「do com a ResoIuc§o Seduc - 7, de ll-01-

2021 e Resolu弟o SE 72/2020, tOrna Pd輔co o presente edital de abertura do processo de

Sele串o para P「Ofessor do Projeto de Apoio a TecnoIogia e Inova辞o.

I - DOS REQUISFTOS DE HABILFTACÅo pARA ATRTBUICÅo DA CARGA

HORAR工Å

1 - Ser docente vinculado a rede estadual de ensino;

2 - Ser POrtador de diploma de heenciatura plena.

3 - No caso de docente readaptado, a atribuiefro somente podera ocorrer desde que as atribui96es

do prqieto sQjam compativeis com o Rol de atividades da S血n山a de Readapta9各O.

II　-　PARA O DESEMPENHO NO PROJETO O PROFESSOR DEVERÅ

DESEMPENHAR AS SEGUINTES ATRIBUICOES

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

navegar nos aplicativos do Centro de Midias da Educap肴o de S奮o Paulo (CMSP);

II - Orientar todos os estudantes e profissionais da u血dade escolar quanto ao uso e

manuseio de equlPamentOS teCnOl(isicos dispo血veis, tais como notebooks, desktops,

televisores, Webcams, microfones, eStabilizadores, tablets etc;

IⅡ - aPOlar a geStaO eSCOlar na pesqulSa, eSCOlha e compra de equlPamentOS

tecnol(桓COS e reCurSOS digitals, Observando as especifica96es e necessidades da

unidade escolar;

IV - dar suporte para toda equlPe eSCOlar navegar e utilizar de forma adequada o Di鉦o

de Classe Digital;

V置fomar estudantes protagonistas, tais como gremistas, aCOlhedores e l王deres de

tuma, Para que POSSam aPOlar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, a16m de

OutrOS reCurSOS e equlPamentOS digitais;

VI置aPOiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de

foma adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);



VⅡ - iden舶car necessidades de manuten9欲) de eq田PamentoS na unidade escolar e

encaminha-1as para plan句amento junto as Associa9des de Pals e Mestres - APM e

realizap奮o por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista; e

VⅢ - fomar e orientar toda a equlpe eSCOlar para uso dos equlPamentoS de foma a

garantir um trわalho baseado no ensino hめrido na unidade escolar.

Ⅲ - DA CARGA HORARRA

A carga hor証a do Professor no prqjeto ser各dis血buicぬpor todos os tumos de

funcionamento da escola, na Seguinte confomidade:

a) Carga hor餌ia de 40 (quarenta) horas semanais:

1 - 32 (血的u e duas) a山as, de 45 (qurenta e cinco) minutos cada, Para apdes destinadas

ds orientapdes dos estudantes e professores e outras atividades do prQjeto;

2 - 7 (sete) a山as, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a Serem CumPridas em reu血6es

de plan匂amento e avalia確O agendadas pela Equipe Gestora;

3 - 14 (quatorze) a山as, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a Serem reaHzadas na

Unidade Escolar, destinadas para estudos, Plan句amento e demais atribui9des inerentes a

fu皿確O a qual foi designado.

b) Carga horaria de 20 (vinte) horas semanais:

1 - 16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, Para aS apdes destinadas

ds orientap6es dos estudantes e professores e outras atividades do prQjeto;

2 - 3 (億es) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a Serem CumPridas em reunides

de planQjamento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;

3 - 7 (Sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) mimitos cada, a Serem realizadas na Unidade Escolar,

destinadas para estudos, PlanQjamento e demais atribui9des inerentes a fu皿9aO a qual foi

de料gn狐0.

IV - DAS VAGAS

A escola diaponibiliza:

. OI Vaga de Carga Hor盃ria de 20 horas sema血ais

V - PER王oDO DE INSCRIC6ES

Das O7hOO do dia O4/02, ds 10　horas do dia O5/02, atraVds do email

eO15830a@educacao.so.容OV.br. Com as seguintes informap6es: Nome, RG, CPF, Categoria e

POntOS da DE

Dever各　ser informado no corDO do ema軸　u皿　n心mero de telefone m6vct Dera O

a聖endamenlo da selec奮o.

S釦o Roque, 03 de Fevereiro de 2021.

Re: 21.働賂.423

鯵的さe α減額a　　尊


