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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DIRETORIA DE ENSINO DE DIADEMA

E.E. PROFO ANTONIO BRANCO RODRIGUES巾NIOR
Rua: Boca轟va, 44 - Vila Santa Rita - Diadema - CEP: 09950置640.

Fone /Fax (011)4075○1116

Edita賞para preenchimento de vaga de Professor Coordenador

NO OII2021

Ensino Fundamental: Anos Finais e Ensino M6dio

A Dire辞o da EE. Prof Antonio Branco Rodrigues Junior, nO uSO de suas atribui96es que lhe

COmPetem, tOma P心blicas as instru96es que reger着o o Processo de Designa辞O de Docente para

PreenChimento de posto de trabalho de Professor Coordenador de Ensino Fundamental, dos
Anos Finais e Ensino M6dio, Para atendimento em periodo diumo e notumo, nOS temOS da

Resolu9釦o SE 75 de 30/12/2014, alterada pela Resolu9欲o SE 12 de 29/01/2016, Reso観e急o SE 15

de O5/02/2016, Resoluc叙o 65 de 19/12/2016 e Resolu鋳O SE O6 de 20/01/2017, Resolu嘩O

SEDUC - 3 de ll/01/2021. A gratifica9訊o implementada pela Lei Complementar nO l.018 de

15/10/2007 e dispostos pela Lei Complementar nO l.204 de Ol/07/2013, COmO Segue:

宣-DaV租g租:

1置ProfO. Coordenador - Ens. Fundamental TAnos Finais e Ensino Medio: 01 vagas

II - Do Recebimento de Propostas de Traba量ho:

トPeriodo: de ll/03/2021 a 19/03/2021 - das O8h as 17h

2- Local: Unidade Escolar EE. Prof Antonio Branco Rodrigues Junior, Situada a Rua

Bocaiuva,44　Vila Santa Rita - Diadema, SP, na Secretaria da Escola.

IⅡ - Dos Requisitos de hab址ta辞o para preenchimento da請n碑o:

a- Ser docente titular de cargo ou ocupante de fun辞O- atividade (Est各vel, Celetista ou categoria

F), POdendo se encontrar na condi辞o de adido ou em readaptap盆o, Sendo que, nO CaSO de

docente readaptado, a designa辞O SOmente POder各ocorrer ap6s manifesta9釦) favorivel da

Comiss為o de Assuntos de Assistencia a Sahde da Secretaria de Gestao P廿blica - CAAS;

b- Contar c9m, nO min血o’3 (鵬s) anos de experi台ncia no magistさrio p皿ico estadual (um mil e

noventa e cmCO dias de efetivo exerc王cios).

C- Ser portador de dipIoma de licenciatura plena.

d- Apresentar Temo de Anuencia com dafa a肌al.

IV - Das atribuic6es dos professores coordenadores:

a - Atuar como gestor pedag6gico, COm COmPet台nCia para planqjar, aCOmPa血ar e avaliar os

PrOCeSSOS de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos;
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b - Orientar o trabalho dos demais docentes, naS reuni∂es pedag6gicas e no horario de trわalho

COletivo, de modo a apolar e Subsidiar as atividades em sala de anla, Observadas as sequencias

did机icas de cada ano, CurSO e CicIo;

C - Ter como prioridade o plan句amento, a Org狐iza辞O e O desenvoIvimento de atividades

Pedag6gicas utilizando os materiais did釦icos, impressos ou em DVDs, e OS reCursOS

tecno16gicos, SObretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educa辞O;

d - Coordenar as atividades necess鉦as a organiza碑O, aO Planejamento, aO aCOmPanhamento, a

avalia鈎O e analise dos resultados dos estudos de refor9O e de recupera9fb;

e- Decidir, juntamente com a equlPe geStOra e COm OS docentes das disciplinas, a COnVeni台ncia e

OPOrtunidade de se promoverem interven96es imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as

di宜culdades dos alunos, COm reCuPera辞O COntinua e/ou intensiva;

f - Relacionar-Se COm OS demais profissionais da escola de forma cordial, COlaborativa e solicita,

apresentando dinamismo e esp王rito de lideranca;

g- Coordenar a elabora辞O, O desenvoIvimento, O acOmPanhamento e a avalia確O da proposta

Pedag6gica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em

COnSOnanCia com os principios de uma gest釦o democratica participativa e das disposi?6es

Curriculares, bem como dos o切etivos e metas a serem atingidos;

h置、Tomar as ae6es de coordena9fb pedag6gica un espa?O dia16gico e colal)Orativo de pr如icas

gestoras e docentes, que aSSegurem:

1) A viv合ncia de s血ac6es de ensino, de aprendizagem e de avalia辞o atustadas aos conte心dos e

ds necessidades, bem como as praticas metodo16gicas utilizadas pelos professores;

2) A e揃va utiliza辞O de materiais did各ticos e de recursos tecno16gicos’Pr専ameute

Selecionados e organizados, COm Plena adequa辞O ds diferentes situac5es de ensmO e de

aprendizagem dos alunos e suas necessidades individuais;

3) Analise de indices e indicadores extemos de avalia辞o de sistema e desempenho da escola,

Para tOmada de decis6es em rela辞O a PrOPOSta Pedag6gica e a prQjetos desenvoIvidos no ambito

escolar;

4) Analise de indicadores intemos de frequencia e de aprendizagem dos alunos, tantO da

avalia9為O em PrOCeSSO eXtemO, qua加O das avalia96es realizadas pelos respectivos docentes, de

foma a promover砧ustes cont王nuos das ap6es de apoIO neCeSS証as a aprendiz堆em;.

h) A obteng奮o de bons resultados e o progressivo exito do processo de ensino e aprendizagem na

unidade escolar.

i)Coordenador - PC somente poder各ser concretizada quando houver substi請to para assumir as

aulas da carga hor紅ia do docente a ser designado.

IV - Do perfil profissional do candidato espera - Se:

a) Ser capaz de desenvoIver as ac6es de foma辞o continuada de professores e de

acompanhamento do processo pedag6gico na escola;
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b) Possuir habilidade gerencial e t6cnico-Pedag6gica e ser capaz de desenvoIver ae6es de

implanta9豹e desenvoIvimento do Curriculo Oficial junto aos docentes;

C) Demonstrar interesse para o aprendizado e o ensino;

d) Possuir habilidades inerentes para o bom atendimento ao p竜blico tanto do ponto de vista

tecnico quanto relacional;

e) Possuir disponibilidade para atender a convoca9aO dos 6rg約s da pasta, inclusive em

munic王pios diversos da sede de exercicios;

D Possuir habilidade do uso ‘did机ico pedag6gico das tecnoIogias digitais de infoma確O e

COmunlCaCaO.

VI - Documentos necess血ios, O Candidato dever各aprese皿tar C6pias, que ficarao retidas

dos seguintes documentos:

a) Comprova確O de conclus肴o de cursos promovidos pela SEE/SP, qualquer de suas instancias,

eSPeCialmente aqueles que se referirem diretamente a atua鈎O do profdssor coordenador;

b) Docunento Oficial com foto (RG, CNH) e CPF;

C) Documento com contagem de tempo de servi9O nO magisterio publico estadual que

COmProVe lO95 (hum mim e noventa e cinco dias) de efetivo exercicio;

d) C6pia do holerite no mes corrente da abertura deste edital;

e) Ficha cadastral atualizada (GDAE ou PRODESP), nO qual conste endere9O reSidencial e

eletr6nico e telefone;

f) C6pia simples do dipIoma de Licenciatura Plena e Hist6rico;

g) Prqjeto de Trabalho

VII - Das Entrev王stas

a) A entrevista ser各agendada na entrega dos docume加OS e VerSar盃dobre as compet台ncias

relacionadas ds atribui96es da fun辞o e sobre o per創profissional do candidato;

b) Alem do Diretor da Escola a entrevista contar各com a participa辞O do Supervisor de Ensino

da Unidade Escolar.

VIⅡ - Da an餌se dos documentos e do per鮒pro鯖ssional:

a) Ap6s a an缶lise dos documentos e da proposta dos inscritos o Diretor da Escola selecionar各

OS Candidatos para entrevista, que POder各ser feita com o apoio do supervisor de ensino,

indica血o docente que venha ser selecionado para ocupar o post de trabalho levando em

COnta O reSultado da entrevista, O Per甜profissional e o percurso academico comprovado

na entrega de documentos;

b) Fica reservado ao gestor escolar a decis叙o pela n為o indica鈎O de qualquer inscrito.

量X - Etap租s:
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a) Inscri辞o e entrega de documentos conforme item II: de l l/03/2021 a 19/03/202L das O8h as

17h na EE. Prof Antonio Branco Rodrigues Junior,44 - Vila Santa Rita - Diadema, SP.

Telefone: 4075-1 1 16.

b) Realizap為o de entrevista - COnfome agendamento a ser realizado pelo diretor de Escola;

C) Analise de docunentos, Per刷e resultado da entrevista.

d) Indica9fb e designa辞O do docente ap6s entrevista

X - Disposic5es範nais

a) As etapas deste processo de sele辞o n為o poder急o ser feitas por procura9fb.

Observa辞O: Aguardar contato da Dire辞o da escola para Aprecia辞O das Propostas e dos

Candidatos. Sendo s6 para o momento, aprOVeito a oportunidade para renovar a todos os

Professores, PrOteStOS de elevada estima e distinta considera9執o.

Atene io samente ,

榊鵡鰐

Diadema, 08 de mar9O de 2021.


