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EDITAL N° 03/2021
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE APOIO A TECNOLOGIA E

INOVACAO -PROATEC.
A Diretora da EE "Professor Aki6 Satom", situada na Rua Fortaleza n° 549, Centro, em
Urfnia - SP, Diretoria de Eusino Regiao de Jales, no uso de suas atribuic5es legals, comunica
a  abertura  das  inscrie6es  ao  posto  de  tratalho  na  fun9ao  de  01  professor  de  Apoio  a
Tecnologia e lnovapao com carga de 20 horas para atender a demanda da unidade escolar,
PEB  11    -    Professores  de  Apoio  a Tecnologia  e  Inovapfro,  com  Fundamento  Legal  na
Resolngao SE 07 de 11-01-2021, conforme segue:
I - Dos Requisitos para o exercicio da Funcao de Professor de Apoio a Tecno]ogia e
Inovacao - PROATEC:
Resolueao  SE 07, Artigo 4° -  Sfro requisitos para o exercicio  do Professor no Projeto de
Apoio a Teenologia e Inovapfro.
I - ser docente vinculado a rede estadual de eusino;
11 - ser portador de diploma de licenciatura plena;

§1° -Para fins de atribuieao do referido Projeto, cabe ao gestor da unidade escolar, em
conjunto com os FTofessores Coordenadores e o Supervisor de Ensino, a indicapfro ou seleefro
dos docentes e formapfro de banco reserva de interessados para atuapfro do projeto.

§2° - No  caso de docente readaptado,  a atribuieao somente podera ocorrer desde que as
atribuie5es do projeto sejan compativeis com Rol de atividades da Stimula de Readaptapao;
§3° -Na existchcia de docentes efetivos e nao efetivos, o docente contratado nos temos da
Lei Complementar  1.093, de  16-07-2009, poderd atuar no projeto, com a atribuigao de 20
horas, desde que possum aulas regulares atnl>uidas.

§4° - 0 docente que tiver as aulas atribuidas devera exercer as athbui96es especificas do
projeto presencialmente, na unidade escolar.

11 - Das Atribui£6es do Professor de Apoio e Tecnologia e Inova¢ao
Resoluefro SE 07, Artigo 3° - Sfro atribuie5es do Professor que atuafa no Processo de Apoio
a Tecnologia e Inovapao:
I - apoiar todos  os  estudantes  e profissionais  da unidade  escolar e baixar,  fazer login  e
navegar mos aplicativos de Centro de Midias da Educapfro de S5o Paulo (CMSP);
11 - orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quanto ao uso e manuseio
de  equipamentos  tecnol6gicos  disponiveis,  tats  como  notebooks,  desktops,  televisores,
webcams, microfones, estabilizadores, tablets etc;
Ill - apoiar a gest5o escolar na pesquisa, escoma e compra de equipamentos tecnol6gicos e
recursos digitals, observando as especificap6es e necessidades da uhidade escolar;
IV - dar suporte para toda a equipe escolar navegar e utilizar de foma adequada o Diirio de
Classe Digital;
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V- fomar estudantes protagonjstas, tais como grehistas, acolhedores e lideres de turma, para

que possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, alem de outros recursos e
equipanentos  digitais;
VI - apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de
foma adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);
VII  -  identificar  necessidades  de  manutengao  de  equipanentos  na  unidade  escolar  e
encaminha-las para planejamentojunto ds Associap6es de Pais e Mestres -APM e realizapfro

por meio do Prograna Dinheiro Direto na Escola Panlista; e
VIII - formar e orientar toda a equlpe escolar para uso dos equipamentos de forma a garantir
urn trabalho baseado no eusino hforido na unidade escolar.

Ill - Da Carga Horiria:
Resolugao SEDUC 07, Artigo 5° - A carga horina a ser cumprida pelo Professor no Projeto
de Apoio a Tecnologia e Inovapfro sera de 20 (vinte) horas semanais, distnl]uldas por todos
os dias da semana.

§  1° -A carga horata do Professor no projeto deveri ser distribu'da por todos os tumos de
funcionamento da escola, na seguinte confomidade:
b)   carga de 20 (vinte) horas semanais:
1-     16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para ap6es destinadas ds

orientag6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;
2-    3 (tres) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem cumpridas em reuhi6es de

planejanento e avaliapao agendadas pela Equipe Gestora;
3-     7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na Uhidade
Escolar, destinada a estudos, planejamento e demais atribuie6es inerentes a fungfro a qual foi
designado.

§ 2° - 0 professor em atuapao no Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovapfro deved usufruir
ferias na confomidade do estabelecido no calendalo escolar.

IV -Das lnscric6es:
Periodo: 25/05/2021 a 26/05/2021 na E.E "Professor Aki6 Satoru".
Horalo: 08hoo ds 17hoo.

V - Das Entrevistas:
A entrevista sera realizada no cia 27/05/2021 a partir das O9hoo.

VI- Da Classificacao.
Ap6s a analise da entrevista, a equipe gestora, divulgara a classificagfro dos candidatos, no
dia 28/05/2021, no mural da escola.

Urala, 24 de malo de 202 1.
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