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ocupantes de função-atividade e os contratados nos termos da 
Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, deverão atender os 
seguintes requisitos:

a) estar em efetivo exercício de seu cargo, função atividade, 
contrato ou da designação em que se encontre;

b) escolaridade (habilitação):
b.1) Para atuação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-

tal, o docente deverá ser portador de diploma devidamente 
registrado de:

b.1.1) Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em 
Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou

b.1.2) Curso Normal Superior, com habilitação em Magisté-
rio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou

b.1.3) Licenciatura plena em Pedagogia, obtida mediante 
curso do Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, 
qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em 
Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou

b.1.4) Licenciatura plena em componente curricular especí-
fico, para atuar como docente especialista.

b.2) Para atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental 
e nas séries do Ensino Médio, o docente deverá ser portador 
de diploma devidamente registrado de licenciatura plena em 
disciplina da matriz curricular do Ensino Fundamental - Anos 
Finais e Ensino Médio;

b.3) Para atuação como Professor Coordenador Geral - Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, o docente deverá ser Professor 
Educação Básica I (titular de cargo ou função-atividade) e porta-
dor de uma das seguintes habilitações:

b.3.1) Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em 
Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou

b.3.2) Curso Normal Superior, com habilitação em Magisté-
rio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou

b.3.3) Licenciatura plena em Pedagogia, obtida mediante 
curso do Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, 
qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em 
Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;

b.4) Para atuação como Professor Coordenador Geral - Anos 
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o docente deve 
ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura 
plena em disciplina da matriz curricular do Ensino Fundamental 
- Anos Finais e Ensino Médio.

b.5) Para atuação como Vice-Diretor de Escola, o docente 
(titular de cargo ou função-atividade) deve ser portador de, pelo 
menos, um dos títulos abaixo relacionados:

b.5.1) diploma, devidamente registrado, de licenciatura 
plena em Pedagogia;

b.5.2) diploma de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado ou Doutorado, na área de Educação;

b.6) Para atuação como Diretor de Escola, o titular de cargo 
docente ou de Diretor de Escola deve ser portador de, pelo 
menos, um dos títulos abaixo relacionados:

b.6.1) diploma, devidamente registrado, de licenciatura 
plena em Pedagogia;

b.6.2) diploma de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado ou Doutorado, na área de Educação;

b.7) Para atuação em Sala/Ambiente de Leitura, o docente 
(readaptado, titular de cargo na situação de adido e ocupante 
de função-atividade que se encontre cumprindo horas de 
permanência) deverá ser portador de portador de diploma de 
licenciatura plena.

c) possuir experiência mínima:
c.1) de 3 anos de exercício no magistério público estadual, 

quando docente, Professor Coordenador Geral – PCG ou docente 
na Sala/Ambiente de Leitura;

c.2) de 5 anos de experiência no magistério, quando Vice-
-Diretor de Escola;

c.3) de 8 anos de experiência no magistério, quando Diretor 
de Escola;

d) expressar adesão voluntária ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral – RDPI.

2 – O docente readaptado somente poderá atuar na Sala/
Ambiente de Leitura, desde que o rol de atividades previstos 
pelo CAAS seja compatível com as atribuições previstas para a 
função no Programa Ensino Integral, sendo que o docente nesta 
condição funcional não poderá atuar em outra função no PEI.

III – Da Inscrição
1 – A inscrição do integrante do Quadro do Magistério 

implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicados e instruções específicas para a 
realização do credenciamento, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.

2 – A Inscrição ocorrerá no período de 01-02-2021 a 04-02-
2021, via formulário online disponibilizado nos links: Links

Formulário de Inscrição para a Função "Prof Regente de 
Classe (Ef Anos Iniciais)"

https://forms.gle/iSjXpn7do7AAXvow9
Formulário de Inscrição para a Função "Prof Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental - Disciplinas (Arte, Ed. Física e Ingles)"
https://forms.gle/DVyLdJWzowDnm4S86
Formulário de Inscrição para a Função "Docente - Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio”
https://forms.gle/2QJ9zuWYThGNb7dA8
Formulário de Inscrição para a Função "Professor Sala de 

Leitura"
https://forms.gle/sbRQ1pxeECazDkwW7
Formulário de Inscrição para a Função "Professor Coorde-

nador Geral"
https://forms.gle/psdCdsdQ3VXqLdiEA
Formulário de Inscrição para a Função "Vice Diretor de 

Escola"
https://forms.gle/bvnJMhX45CgehkkL7
Formulário de Inscrição para a Função "Diretor de Escola"
https://forms.gle/CvQ4ypc5SNzTdEnu5
3 – O integrante do Quadro do Magistério não será cre-

denciado caso não atenda aos critérios previstos no item 5 das 
Disposições Preliminares e dos Requisitos para o desempenho 
da função/cargo, conforme informações contidas no cadastro 
funcional.

4 - O integrante do Quadro do Magistério deverá autode-
clarar que não possui impedimentos para o exercício da função, 
a ser comprovada no momento da alocação.

5 - O candidato deverá indicar uma das opções abaixo, no 
momento da inscrição:

5.1. Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino 
Integral” (1ª ou 2ª edição) ofertado pela Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato 
Costa Souza” (Efape);

5.2. Não realizará o curso “Da Educação Integral ao Ensino 
Integral” e responderá ao questionário específico disponibiliza-
do com 10 questões relacionadas ao Programa. Cada questão 
equivale a 1 ponto, totalizando, no máximo 10 pontos.

6 - O integrante do Quadro do Magistério, de que trata o 
item 5.1 deverá, obrigatoriamente, ter concluído o curso “Da 
Educação Integral ao Ensino Integral” com aproveitamento 
“Satisfatório”, a fim de que sua inscrição no presente processo 
de Credenciamento seja validada.

7 - Para o candidato que responder ao questionário, a 
inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou 
superior, a 6.

8 - Na inscrição, todos os candidatos deverão preencher 
uma Atividade para cada função selecionada, que será consi-
derada, exclusivamente, para fins de desempate. Em caso de 
não preenchimento da referida Atividade o candidato estará 
automaticamente eliminado.

IV – Do Deferimento das Inscrições e da Classificação
1 - No período de 05-02-2021 a 09-02-2021, a Diretoria de 

Ensino analisará as informações preenchidas pelos candidatos 

2. Comprovante de Licenciatura Plena na área correspon-
dente à inscrição;

3. Cópia do RG ou documento oficial com foto;
4. Cópia do CPF;
5. Anexo I – atualizado;
6. Proposta de trabalho que contemple as atribuições esta-

belecidas legalmente ao PCNP, contendo no mínimo:
a) Justificativa da função pretendida com os resultados 

esperados no exercício de suas funções de PCNP.
b) Justificativas e resultados esperados, incluindo: diag-

nóstico da Diretoria de Ensino, fundamentado por meio dos 
resultados do SARESP e SAEB apresentados pelas suas escolas;

c) Justificativa da função pretendida com os resultados 
esperados no exercício de suas funções de PCNP.

d) Objetivos e descrição sintética das ações que pretende 
desenvolver em especial com relação ao PEI e auxiliando 
professores coordenadores no acompanhamento pedagógico 
nas escolas;

e) Proposta de Avaliação e monitoramento pelo PCNP dos 
projetos e do acompanhamento pedagógico da escola.

7. Currículo atualizado contendo certificados de participa-
ção em cursos de atualização profissional oferecidos pela SEE 
e/ou Diretoria de Ensino e experiência profissional na área de 
Educação;

8. Declaração de horário de trabalho, caso exerça atividade 
na iniciativa privada ou acumule cargo/ função no serviço públi-
co federal, estadual, municipal ou outros;

9. Autorização do CAAS para o exercício da função (quando 
for o caso de professor readaptado);

10. Declaração de Anuência, atualizada e assinada pelo 
superior imediato, que não se opõe ao afastamento do inte-
ressado.

11. Previamente à designação, o docente deverá apresentar:
a) declaração do anexo, a que se refere o artigo 2ºdo Decre-

to 57.970, de 12-04-2012
b) declaração de parentesco prevista no Decreto 54.376, 

de 26-05-2009
c) declaração de parentesco nos termos do artigo 244 da Lei 

10.261, de 28-10-1968.
VI - Entrevista e Avaliação da Proposta de Trabalho:
As entrevistas ocorrerão no Núcleo Pedagógico da DER 

Leste 4, em horários previamente agendados com os respectivos 
candidatos, cujas inscrições forem deferidas. Versará sobre as 
expectativas do interessado para o desempenho da função, 
conhecimentos e domínio dos requisitos das atribuições confor-
me legislação vigente

VII - Da Seleção do Candidato
No processo de seleção do candidato, serão observados os 

critérios estabelecidos neste edital:
1- Analise dos documentos apresentados;
2- Analise e avaliação do(s) Projeto(s) de Trabalho;
3- Realização de entrevista com os candidatos, atentando 

ao seu perfil profissional e à sua capacidade de inovar e promo-
ver mudanças, com vistas à otimização dos planos de trabalho 
no ensino e no processo de aprendizagem.

A indicação para o posto de trabalho de Professor Coorde-
nador do Núcleo Pedagógico dar-se-á, por iniciativa da Dirigente 
Regional, devendo, a designação, ser devidamente publicada 
no Diário Oficial do Estado, por portaria do Dirigente Regional 
de Ensino.

VIII - Das Vagas Oferecidas
Disciplinas/ Vagas
Anos Iniciais 01
Língua Portuguesa 02
Matemática 02
Observação: O número de vagas poderão ter alterações no 

decorrer do processo seletivo

candidatos selecionados e a designação será realizada por 
Portaria da Dirigente Regional de Ensino mediante publicação 
no Diário Oficial do Estado.

X - Disposições Finais
Os candidatos, que após análise da documentação apre-

sentada, não atenderem os requisitos mínimos para a inscrição, 
contidos no Item I deste Edital, terão suas inscrições indeferidas 
antecedentemente à submissão das Entrevistas, especialmente 
aqueles que:

a) tiveram aulas em Substituição atribuídas na Composição 
de Jornada de Trabalho aos Titulares de Cargo e Carga Horária 
aos não Efetivos (Cat. F) (Inciso II e § 1.º do artigo 13 da Res. 
SE 72/2016).

b) A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exer-
cício da função gratificada de PCNP será de 40 horas semanais, 
distribuídas por todos os dias da semana.

c) Incumbe ao PCNP estar ciente de que deverá ter conhe-
cimento do disposto no art. 73 do Decreto 57.141/11 e da Res. 
Seduc-3 de 11-01-2021

Os casos omissos serão resolvidos pelo Dirigente Regional 
de Ensino.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 1
 Comunicado
Credenciamento Emergencial - 2021
A Diretoria de Ensino – Região Norte 1 torna pública a aber-

tura de inscrições e a realização do credenciamento emergencial 
para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI 
das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme 
previsto no artigo 2º da Resolução SEDUC 84, de 16-11-2020, 
cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes após Pro-
cesso de Credenciamento Anual.

I - Disposições Preliminares
1 - A realização do presente credenciamento de integrantes 

do Quadro do Magistério para atuar nas unidades escolares do 
Programa Ensino Integral, durante o ano letivo de 2021 está 
prevista no artigo 2º da Resolução Seduc 84, de 16-11-2020, e 
ocorrerá no período de 01-02-2021 a 17-02-2021, considerando 
todas as fases do certame.

2 - As publicações referentes ao presente credenciamento 
poderão ser acompanhadas por meio do site da Diretoria de 
Ensino - Região Norte 1, no endereço eletrônico denorte1.educa-
cao.sp.gov.br onde constará a quantidade de vagas disponíveis e 
suas respectivas unidades escolares.

3 – Os integrantes do Quadro de Magistério atuarão em 
Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI, caracterizado pela 
exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho, em 
período integral, com carga horária multidisciplinar ou de gestão 
especializada, sendo vedado o desempenho de qualquer outra 
atividade remunerada, pública ou privada, durante o horário de 
trabalho no referido Programa.

4 – A remuneração mensal dos integrantes do Quadro 
do Magistério, que atuarão no Programa, corresponderá ao 
salário-base do professor acrescido do valor da Gratificação de 
Dedicação Plena e Integral - GDPI, que equivale a 75% do valor 
da faixa e nível da Estrutura da Escala de Vencimentos em que 
estiver enquadrado o cargo ou a função-atividade do integrante 
do Quadro do Magistério submetido ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral – RDPI.

5 – Os integrantes do Quadro do Magistério ficam impedi-
dos de participar do processo de credenciamento, caso tenham:

a) sofrido penalidade, por qualquer tipo de ilícito, nos 
últimos 5 anos;

b) desistido de designação anterior, ou tiveram cessada 
essa designação, por qualquer motivo, exceto pela reassunção 
do titular substituído, nos últimos 5 anos.

II - Dos Requisitos
1 - Para participar do processo de credenciamento, os titula-

res de cargo de Diretor de Escola, os docentes titulares de cargo, 

3. Análise do texto dissertativo apresentando:
- Competências e atribuições esperadas para atuação con-

forme o disposto na ?Resolução Seduc 3, de 11-01-2021;
- Conhecimento da Base Nacional Comum Curricular:- Con-

cepções de ensino-aprendizagem, competências e habilidades;
- Conhecimento dos Currículo Paulista (Anos Iniciais e 

Finais) e Currículo Paulista Etapa Ensino Médio;
Informações Adicionais
O resultado final da escolha do candidato será informado 

por telefone e/ou email.
O local de trabalho será no Núcleo Pedagógico –Diretoria 

de Ensino Leste 2.
A designação para a função de PCNP corresponderá a 40 

horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias, das 8h às 17h 
ou 9h às 18h.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candida-

tos classificados na Diretoria de Ensino Leste 3 que atendam ao 
contido nos termos da Res. SE 05/2020, alterada pela Res. SE 
18/2020, para sessão de atribuição de 1 cargo vago de Diretor 
de Escola – Classe Suporte Pedagógico e outras que venham a 
surgir no período deste edital.

No caso de acumulação, trazer o horário do cargo/função 
com o qual pretende acumular, para exame da situação. Os can-
didatos deverão apresentar termo de anuência expedido pelo 
superior imediato e ratificado pelo Dirigente Regional de Ensino, 
com data atualizada. Não haverá atribuição por procuração.

Data da Atribuição: 26-01-2021.
Horário: 09h.
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Leste 3 - Rua Isabel 

Urbina, 200 - Cohab José Bonifácio - São Paulo - SP.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 4
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino – DER Leste 4, torna pública 

para todos os candidatos inscritos e classificados, nos termos da 
Resolução SE 5/2020 de 07-01-2020, alterada pela Resolução 
SE 18/2020 de 31-01-2020, Resolução Seduc 81 de 09-11-2020 
e Portaria CGRH-16 de 09-12-2020, a sessão de atribuição 
de Suporte Pedagógico – Supervisor de Ensino – na seguinte 
conformidade:

- 2 cargos de Supervisor de Ensino, a saber:
- 1 Cargo vago.
- 1 Cargo em substituição.
Data da Atribuição: 01-02-2021 às 9h. A sessão de atri-

buição será realizada remotamente pela Plataforma Microsoft 
Teams.

Observações:
1- O candidato deverá enviar e-mail para o endereço 

eletrônico: delt4@educacao.sp.gov.br, informando no assunto: 
“Sessão de Atribuição de Suporte Pedagógico – Supervisor de 
Ensino”.

2 - O candidato deverá encaminhar os documentos, abaixo 
relacionados, digitalizados para o endereço: delt4@educacao.
sp.gov.br, preferencialmente até o dia 29-01-2021 às 12 horas e, 
digitar no corpo do e-mail, endereço de e-mail institucional para 
que receba o convite da reunião remota no dia da atribuição.

2.1 - Termo de anuência, do local de exercício, expedido 
pelo superior imediato e ratificado pelo Dirigente Regional de 
Ensino, quando for o caso, com data atualizada correspondente 
ao edital de oferecimento de vagas, cuja validade abrangerá 
apenas o período de vigência da designação;

2.2- Declaração de horário, atualizada, assinada pelo supe-
rior imediato, caso acumule cargo ou função;

2.3- Declaração do grau de parentesco, nos termos da 
Súmula Vinculante 13;

3 - Fica expressamente vedada a atribuição por procuração 
de qualquer espécie;

4 - Somente poderão participar da atribuição de vaga os 
candidatos que, na data da atribuição e sua respectiva desig-
nação, se encontrarem em exercício de seu cargo (Artigo 6º, 
parágrafo único da Resolução 5, de 07-01-2020);

Cumpre ressaltar que a atribuição, será realizada remota-
mente, via Microsoft Teams, tendo em vista o contexto da pan-
demia do Covid-19 e da necessidade de distanciamento social; 
e, em virtude do Decreto 65.437, de 30-12-2020 que “Estende a 
quarentena no Estado de SP até o dia 07-02-2021”.

 Comunicado
Edital - Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico/2021 

- Inscrições Prorrogadas.
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 

4, comunica a abertura das inscrições ao posto de trabalho 
na função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 
desta Diretoria de Ensino, de acordo com a Res. SEDUC 3 de 
11-01-2021.

I - Dos requisitos para preenchimento da função de Profes-
sor Coordenador do Núcleo Pedagógico.

1 - ser docente titular de cargo ou ocupante de função- ati-
vidade, podendo se encontrar na condição de adido ou em rea-
daptação, sendo que, no caso de docente readaptado, a desig-
nação somente poderá ocorrer após manifestação favorável da 
Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secretaria de 
Gestão Pública - CAAS;

2 - contar com, no mínimo, 3 anos de experiência no magis-
tério público estadual;

3 - ser portador de diploma de licenciatura plena.
§ 1º - O docente, classificado em unidade escolar da circuns-

crição da Diretoria de Ensino, terá prioridade na indicação para 
designação, no posto de trabalho de Professor Coordenador do 
Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino - PCNP.

§ 2º - Em caso de indicação, o docente deverá apresentar 
anuência expressa do superior imediato da unidade escolar de 
origem, para o ato de designação.

§ 3º - A designação para atuar como PCNP somente poderá 
ser concretizada quando houver substituto para assumir as aulas 
da carga horária do docente a ser designado.

II - Dos Critérios para Designação do Professor Coordenador
1 - a análise do currículo acadêmico e da experiência 

profissional do candidato, em especial com vistas à atuação do 
Professor Coordenador;

2 - a compatibilização do perfil e da qualificação profissio-
nal do candidato com a natureza das atribuições relativas ao 
posto de trabalho a ser ocupado;

3 - o cumprimento do papel do Professor Coordenador na 
perspectiva da educação inclusiva e na construção de um espaço 
coletivo de discussão da função social da escola;

4 - a valorização dos certificados de participação em cursos 
promovidos pela Secretaria Estadual da Educação, em especial 
aqueles que se referem diretamente à área de atuação do Pro-
fessor Coordenador;

5 - a disponibilidade de tempo do candidato para cumprir 
o horário da coordenação e também para investir em sua 
qualificação profissional e atender às atividades de formação 
continuada propostas pela Diretoria de Ensino e pelos órgãos 
centrais da Pasta.

III - Da Carga Horária
A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercí-

cio da função gratificada de Professor Coordenador do Núcleo
Pedagógico será de 40 horas semanais.
IV - Do Período de Inscrição
Até 05-02-2021
Os documentos de inscrição deverão ser encaminhados 

através do e-mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br
V - Dos Documentos para Inscrição

da no site do Núcleo Pedagógico

3 – A classificação dos inscritos se dará na seguinte con-
formidade:

3.1 - Faixa II corresponde aos inscritos, com cargo/função 
classificados na “Mesma Diretoria de Ensino”;

3.2 - Faixa III corresponde aos inscritos, com cargo/função e 
classificados em “Outra Diretoria de Ensino”.

4 - Para desempate, serão utilizados os seguintes critérios, 
em ordem de prioridade:

4.1 - Para Docentes:
a) maior pontuação obtida na classificação de docentes 

no processo anual de atribuição de classes e aulas, em nível de 
Diretoria de Ensino;

b) maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial 
desta Secretaria;

c) maior idade entre os credenciados;
d) maior pontuação obtida na análise da Atividade de Sala 

de Aula.
5 - A Atividade de Sala de Aulaserão avaliadas pela Diretoria 

de Ensino, no período de 03-02-2021 a 04-02-2021, exclusiva-
mente para fins de desempate, na escala de 1,0 a 3,0 pontos, 
sendo que estes pontos não serão acrescidos à pontuação final.

6 – A Diretoria de Ensino – Região Centro-Oeste disponi-
bilizará o resultado e Classificação do credenciamento no dia 
05-02-2021, no site

https://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/programa-ensino-
-integral-2021/

V – DO RECURSO
1 - O candidato poderá interpor recurso ao Dirigente 

Regional de Ensino, a partir da divulgação da Classificação, no 
período de05/02/2021 a 08-02-2021, mediante requerimento 
a ser encaminhado para o e-mailrecursopei2021@gmail.com

2 – A Diretoria de Ensino analisará osrecursosno dia 09-02-
2021 e disponibilizará no site https://decentrooeste.educacao.
sp.gov.br/programa-ensino-integral-2021/, a Classificação Final 
Pós- Recurso, em 10-02-2021.

VI – DA ALOCAÇÃO
1 - A chamada para alocação será realizada mediante publi-

cação no site da Diretoria de Ensino – Região Centro-Oeste, no 
endereço eletrônico decentrooeste.educacao.sp.gov.br, indican-
do o dia, horário e local da sessão.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - Caso alguma informação ou dado prestado no processo 

de credenciamento não seja devidamente comprovadopela 
Diretoria de Ensino, o integrante do Quadro do Magistério será 
desclassificado.

2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de 
Ensino – Região Centro-Oeste, após consulta à Coordenadoria 
de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, conforme o caso.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-
SUL
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos 

inscritos e classificados, nos termos da Resolução SE 05 de 
07-01-2020 alterada pela Resolução SE 18/2020, de 31-01-2020, 
atendendo ao disposto na mesma legislação, para sessão de 
atribuição para Suporte Pedagógico, conforme especificação:

Diretor de Escola - 01 cargo vago
EE Caetano de Campos
Data: 29-01-2021 (sexta-feira).
Horário: 9h
Local: Diretoria de Ensino Região Centro Sul - Rua Dom 

Antonio Galvão 95, Vila Gumercindo, São Paulo.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 2
 Comunicado
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Leste 2 em conformidade com a Resolução Seduc 3, de 11-01-
2021, combinadas com o disposto no artigo 75, do Decreto 
64.187/2019, torna público o período de credenciamento para 
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP de vagas 
existentes e cadastro reserva de todos os demais componentes 
curriculares.

Vagas existentes:
02 Anos Iniciais
02 Língua Portuguesa
01 Ciências
01 Geografia
01 História
01 Educação Física
02 Tecnologia
1. Dos Critérios de Seleção dos Candidatos Inscritos para 

Atuar no Núcleo Pedagógico
1.1. Situação funcional:
. Ser portador de diploma de licenciatura plena Pedagogia/

disciplina objeto da inscrição;
. Titular de cargo de professor;
. Professor Titular de Cargo Adido;
. Professor Categoria F;
. Contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício na 

Seduc-SP.
2. Etapas do Processo de Credenciamento
2.1. Inscrições:
- Período: 28-01-2021 a 09-02-2020 por meio do link, que 

consta no site da Diretoria de Ensino Leste 2.
- O candidato preenche os dados via link e anexa os seguin-

tes documentos:
- Comprovante de Inscrição para atribuição de classes/

aulas 2021;
- Diploma e Histórico Escolar (Pedagogia e do componente 

curricular de interesse (ambos/frente e verso);
- Atestado de frequência (AF) dos últimos 3 anos (de 30-06-

2017 a 30-06-2020)
- Plano de Trabalho para atuação no Núcleo Pedagógico.
Tópicos do Plano:
- Apresentação do candidato;
Elaborar um texto dissertativo explanando sobre:
- A importância avaliações externas no processo ensino-

-aprendizagem;
- O papel da avaliação no ambiente escolar;
- Formação continuada de professores e professores coor-

denadores como ferramenta para a excelência acadêmica dos 
estudantes;

- Diferença de grupo e equipe na prática;
- Descrição sintética dos objetivos e das ações que pretende 

desenvolver sua área de atuação (Anos Iniciais, Anos Finais ou 
Ensino Médio);

- BNCC e o Currículo Paulista Ensino Fundamental e Currí-
culo Paulista Etapa Ensino Médio.

2.2. Entrevistas:
Etapa- presencial e/ou on-line em que será- avaliado o perfil 

do profissional para atuação no Núcleo Pedagógico da Diretoria 
de Ensino Região Leste 2.

O dia e horário da entrevista será agendado posteriormente 
pelo Diretor do Núcleo Pedagógico.

- Local: Diretoria de Ensino Leste 2
Endereço: Rua Mohamad Ibrahim Saleh 979, Cidade Nova, 

São Miguel Paulista
On-line: Ferramenta- Microsoft Teams, utilização do e-mail 

institucional: @professor.educacao.sp.gov.br ou @educacao.
sp.gov.br.

O candidato deverá trazer documentos pessoais no dia da 
entrevista, quando for presencial.

2.3. Critério de seleção dos candidatos:?
1.Atender o preenchimento estabelecido na ficha de inscri-

ção online, com todos documentos anexados;
2. Assiduidade (análise do atestado de frequência);

prorrogado para 05/03/2021

Educação Física 01
PCNP Anos Iniciais
PCNP Língua Portuguesa
PCNP Matemática
PCNP Projetos da Pasta

Até dia 19-03-2021ATÉ DIA 20-04-2021

IX- Do Resultado Final e Publicação do Ato de Designação
O  resultado  final  do  processo  seletivo  será  divulgado  aos

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponibiliza-

Anos Iniciais (1),
Língua Portuguesa (1),
Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1)
Matemática (3)

Prorrogadas até 21-05-2021
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Realce

milene.sousa
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milene.sousa
Realce
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