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EDITAL

PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO

0 Diretor da  EE Bairro Vargem, Municipio de lbidna,  Diretoria de Ensino de Sao Roque, no usa

de suas atribuic6ess legais e de acordo com a Resoluc§o Seduc-3, de 11-01-2021 torna pdblico

a presente edital de abertura  do processo de selecao e designacao para o Posto de Trabalho
na funcao de Professor Coordenador Pedag6gico.

I - DOS REQUISITOS DE HABILITACAO PARA PREENCIIIMNT0 DA FUNCAO:

1-Ser  docente  titular  de  cargo  ou  ocupante  de  fungao-atividade  (Esfavel  ou  Categoria  F),

podendo  se  encontrar  na  condigfro  de  adido  ou   readaptado,  sendo  que,  no  caso  de  docente
readaptado, a designapao somente poded ocorrer ap6s manifestapao fav6ravel da Comissao de
Assuntos de Assistencia a Sadde da Secretaria de Gestao ltblica -CAAS;
2-Contar, no minino, com 03 anos de experiencia docente na rede estadual de ensino;
3-Ser portador de licenciatura plena.

11  -` PARA  0  DESENIENI0  DA  FUNCAO  DE  PROFESSOR  CO0RDENADOR,
DEVERA APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL  QUE ATENDA AS  SEGUINTES
EXIGHNCIAS:

a)  atuar como gestor pedag6ctco, com competencia para planejar, acompanhar e avaliar os

processos de ensinar e aprender, bern como o desempenho de professores e alunos;
b)  orientar  o trabalho  dos  docentes,  nas  reuni6es  pedag6gicas  e  no  horino  de  trabalho
coletivo,  de  modo  a  apoiar  e  subsidiar  as  atividades  em  sala  de  aula,  observadas  as
sequencias didaticas de cada ano, curso e ciclo;
c) ter como prioridade o planejamento, a organizapao e o desenvolvimento de atividades
pedag6gicas,  utilizando  os  materiais   didaticos  impressos   e  os  recursos  tecnol6gicos,
sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educapao;
d) apoiar a analise de indicadores de desempenho e frequencia dos estudantes para a tomada
de decis6es visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade dos estudos.
e)    coordenar    as    atividades    necessalas    a    organizapao,    ao    planejamento,    ao
acompanhamento,  a  avaliapao  e  a  analise  dos  resultados  dos  estudos  de  refor9o  e  de
recuperap5o;
D  decidir,  juntamente  com  a  equipe  gestora  e  com  os  docentes  das  classes  e/ou  dos
componentes curriculares, a conveniencia e oportunidade de se promoverem interveng6es
imediatas na aprendizagem, a fin de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicapao
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de mecanismos  de  apoio  escolar,  e  a formapao  de  classes  de  recuperapfo  continua  e/ou
inteusiva;
g)   orientar   os   professores   quarto   ds   concepg6es   que   subsidiam  praticas   de   gesfao
democratica e participativa, ben como as disposig6es curriculares, pertinentes ds areas do
conhecimento e componentes curriculares que comp6em o curriculo dos diferentes hiveis e
modalidades de eusino;
h)  coordenar  a  elaborapfro,  o  desenvolvimento,  o  acompanhamento  e  a  avaliapfro  da
proposta pedag6chca, juntamente com os professores e demals gestores da unidade escolar,
em   consonancia  com   os   principios   de   uma   gestao   democratica  participativa  e   das
disposig6es curriculares, ben como dos objetivos e metas a serem atingidos;
i)  tomar  as  ap6es  de  coordenapao  pedag6edca  urn  espago  dial6gico  e  colaborativo  de
pralicas gestoras e docentes, que assegurem:
1-  a  participagfo  proativa  de  todos  os  professores,  nas  aulas  de  trabalho  pedag6gico
coletivo, promovendo situap6es de orientapao sobre praticas docentes de acompanhamento
e avaliagfro das propostas de trabalho programadas;
2-  a  vivencia  de  situag6es  de  ensino,  de  aprendizagem  e  de  avaliagao  ajustadas  aos
conteiidos   e   ds   necessidades,   ben   como   ds   pratcas   metodol6gicas   utilizadas  pelos
professores;
3  -  as  abordageus  multidisciplinares,  por  meio  de  metodologias  sighificativas  para  os
alunos; 4 - a divulgapac e o intercfrobio de praticas docentes bern sucedidas, em especial as
que fagan uso de recursos tecnol6gicos e pedag6gicos disponfoilizados na escola;

HI - PERfoDO DE INSCRICOES:

Entrega de  Propostas de Trabalho  das 09:00 horas  do  dia  16ro2re021  ds  16:00  horas  do  dia
19/02#021 atravds do email e920216a@,educacao.sD.gov.br.
Deverf set. informado no corDo do eriail urn ndmero de telefone m6vel Dera a recebimento
de link do Google Meet, atravds do dual sera realizada a entrevisfa

IV- APRESENTACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO QUE DEVE CONTER:

1 -CuITiculo academico com identificagao completa incluindo descri95o sucinta de sun trajet6ria
escolar e de formap5o, ben como suas experichcias profissionals;
2-Justificativas  e  resultados  esperados,  incluindo  diagndstico  fundementado  por  meios  de
resultados  do  SARESP,  AAP  ou  de  outras  avaliap6es  extemas,  do  segmento/hivel  no  qual
pretends atuar;
3-Objetivos e descric6es sinteticas das ap6es que pretende desenvolver;
4-  Proposta de  avaliapao  e  acompanhanento  do projeto  e  as  estrategias para garantir  o  seu
monitoramento e execucao com eficdeia;
5 -E-mail institucional

V - HNTREVISTA E AVALIACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO:

A  entrevista  constara de  apresentapto  pelo  candidato  (a)  do  seu hist6rico  profissional  e  da
proposta para o posto de trabalho, objeto de sua inscrigao, para a equipe gestora e sera realizada
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no  dia  22/02/2021   a  partir  das   10:00  horas  via  Google-  Meet.   Sera  encaminhado  link
individual.


