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EDITAL

PROFESSOR DO  PROJETO  DE APOIO A TECNOLOGIA  E lNOVA AO -PROATEC

0  Diretor  do  E.E.  Prof.g  Altina  Jillio  de  Oliveira,  Municl`pio  de  Mairinque,  Diretoria  de  Ensino  de

Scio  Roque,  no  uso de  suas atribuic6es  legais e de acordo com a  ResoluE6o Seduc -7,  de  11-01-2021 e
Resoluc6o SE 72/2020, torna pdblico o presente edital de abertura do processo de selec6o para Professor
do Projeto de Apo.Io a Tecnologia e lnova€do.

I -DOS REQUISITOS DE HABILITA¢AO PARA ATRIBUICA0 DA CARGA  HORARIA

1 -ser docente vinculado a rede estadual  de ensino;
2 -ser portador de diploma de licenciatura plena;
3  -  no  caso  de  docente  readaptado,  a  atribuic5o  somente  podera  ocorrer  desde  que  as  atribui¢6es  do

projeto sejam  compativeis com o  Rol de atividades da Sllmula de  Readaptacao.

11 -PARA 0  DESEMPENHO  NO  PROJETO 0  PROFESSOR  DEVERA DESEMPENHAR

AS SEGUINTES ATRIBulc6ES

I  -apoias  todos  os  estudantes  e  profissionais  da  unidade  escolar  a  baixar,  fazer  login  e  navegar  nos
aplicativos do Centro de  Midias da  Educac5o de S5o Paulo (CMPS);

11  -  orientar  todos  os  estudantes  e  profissionais  da   unidade  escolar  quanto  ao   uso  e   manuse.io  de
equipamentos    tecnol6gicos    disponiveis,    tais    como    notebooks,    desktops,    televisores,    webcams,
microfones,  estabilizadores, tablets etc;
Ill  -apoiar  a  gest5o  escolar  na  pesquisa,  escolha  e  compra  de  equipamentos  tecnol6gicos  e  recursos
digitais,  observando as especifica¢6es e necess.idades da unidades escolar;
lv  -dar  suporte  para  toda  equipe  escolar,  navegar  e  utilizar  de  forma  adequada  o  Diario  de  Classe
Digital;

V  -formar  estudantes  protagonistas,  tais  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;

Vl   -   apoiar   todos   os   estudantes   e   profissionais   da   unidade   escolar   e   navegar   e   utilizar   de  forma
adequada  a  Secretaria  Escolar Digital  (SED);

Vll -identificar necessidades de manuten¢5o de equ.ipamentos na  unidade escolar e encaminha-las para

planejamento  junto  as  Associac6es  de   Pais   e   Mestres  -  APM   e   realiza¢ao   por   meio  do   Programa
Dinheiro  Direto  na  Escola  Paulista; e

Vlll -formar e orientar toda  equipe escolar para uso dos equipamentos de forma a garantir urn trabalho
baseado no ensino hi'brido na  unidade escolar.



Ill -DA CARGA HORARIA

A  carga  horaria   do   Professor  no  projeto  sera  distribuida   por  todos  os  turnos  de  funcionamento  da

escola,  na seguinte conformidade:

a)    Carga  horaria de 40 (quarenta) horas semanais:
1  -32  (trinta  e  duas)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  para  ac6es  destinadas  as
orienta¢6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2  -7  (sete)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a  serem  cumpridas  em  reuni6es  de

planejamento e avaliacao agendadas pela Equipe Gestora;
3  -14  (quatorze)  aulas,  de  45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a  serem  realizadas  na  Unidade
Escolar,  destinadas  para  estudos,  planejamento  e  demais  atribui¢6es  inerentes  a  funcao  a  qual
foi  designado.

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

1  -   16   (dezesseis)   aulas,   de  45   (quarenta   e   cinco)   minutos   cada,   para   a¢6es   destinadas   as

orientac6es 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 avali¢ao agendadas pela Equipe Gestora;
3 -7  (sete)  aulas,  de 45  (quarenta  e  cinco)  minutos  cada,  a serem  realizadas na  Unidade  Escolar,

destinadas   para   estudos,   planejamento   e   demais   atribui¢6es   inerentes   a   fun¢5o   a   qual   foi
designado.

IV - DAS VAGAS

A  escola  disponibiliza  01  vaga  apara  carga  horaria  de  40  horas  semanais  e  01  vaga  para  carga

horaria de 20 horas semanais.

V -PERfoDO DE INSCRIC6ES

Das     07h      do     dia      03/02/2021,      as      19h      do      dia      04/02/2021,      atraves      do     e-mail:
e016081a educacao.s

e  qual  sede  atual.

onde deve  constar qual vaga de interesse,  nome completo,  ng do  R.G.

Mairinque, 03 de Fevereiro de 2021.
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