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ESCOIA ESTADUAL "PROF. ITAEL  DE  MATTOS"
Rua oito, N°. 764 -Cendio -Santa Fe do Sul/SP -CEP: 15775-000

FONE: (17)  3631 -1295 / 3631 -2342
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EDITAL N° 002/2021

PROCESS0 SELETIVO 2021 - PROFESSOR CO0RDENADOR - PC

0 Diretor de Escola, da EE Prof. Itael de Mattos, jurisdicionada a Diretoria
de Ensino -Regiao de Jales, no uso de suas atribuie6es e na Resolueao SEDUC-
3,   de   11-01-2021,   alterada   pela  Resolugao  Seduc-10,   de   18-1-2021,   toma
pdblico o Edital  para o processo seletivo e abertura do periodo de recebimento
de   propostas   de   trabalho,   e   realizagao   de   entrevistas   para   candidatos
interessados em exercer junto a esta Unidade Escolar (artigo 2°,  lnciso I,  alinea
"a" -Res.  SEDUC-03/2021 ),  a fungao gratificada de Professor Coordenador -

PC, conforme segue:

1)  DOS  REQUISITOS  PARA  0  EXERciclo  DA  FUNCAO  DE  PROFESSOR
COORDENADOR - PC

Resolueao SEDUC -3,  Artigo 7° -Constituem-se requisitos para o exercicio da
funcao de Professor Coordenador nas unidades:

I - ser docente titular de cargo ou ocupante de fungao- -atividade,  podendo se
encontrar  na  condigao  de  adido  ou  em  readaptagao,  sendo  que,  no  caso  de
docente readaptado,  a designagao somente podefa ocorrer ap6s manifestagao
favofavel  da  Comissao  de Assuntos  de Assistencia  a  Sadde  da  Secretaria  de
Gestao Pdblica -CAAS;

11 -contar com, no minimo, 3 anos de experiencia no magisterio pdb]ico estadual;

Ill -ser portador de diploma de licenciatura  plena.

§  10 -0 docente contratado mos termos da Lei Complementar 1.093, de  16-07-
2009,  nao  podera  ser designado  para  o exercicio das atribuig6es de  Professor
Coordenador.

§  2° - 0  docente,  classificado  na  unidade  escolar ou  classificado  em  unidade
escolar da circunscrigao da Diretorja de Ensino, tera prioridade na jndicagao para
designagao,  respectivamente.  no posto de trabalho de  Professor Coordenador
da unidade escolar -PC.

§ 4° -Em caso de indicagao de docente nao classificado na forma estabelecida
para as designag6es,  a que se  refere o §2° deste artigo,  devefa  ser exigida a
apresentagao de anuencia expressa do superior imediato do docente na unidade
escolar de origem,  previamente ao ato de designaeao.

§  5° -A designaeao para atuar como Professor Coordenador - PC,   somente
podera  ser  concretizada  quando  houver  substituto  para  assumir  as  aulas  da
carga horaria do docente a ser designado.
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2) DAS ATRIBUICOES DO DOCENTE DESIGNAD0 PARA 0 EXERcicIO DA
FUNCAO GRATIFICADA DE PROFESSOR CO0RDENADOR -PC

Resolugao   SEDUC   -3,   Artigo   5°-   Constituem-se   atribuig6es   do   docente
designado  para  o exercicio  da fun9ao  gratificada  de  Professor  Coordenador -
PC:

I       -       para       acompanhamento       de       uma       dnjca       unidade       escolar:
a) atuar como gestor pedag6gico,  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 horario 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  organizacao e  o desenvolvimento de
atividades   pedag6gicas,    utilizando   os   materiais   didaticos   impressos   e   os
recursos   tecnol6gjcos,    sobretudo   os   disponibilizados    pela    Secretaria    da
Educagao;

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  necessarias  a  organizaeao,  ao  planejamento,  ao
acompanhamento, a avaliagao e a analise dos resultados dos estudos de reforgo
e de recuperagao;

f) 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   fim   de  sanar  as
dificuldades dos alunos,  mediante a aplica§ao de mecanjsmos de apoio escolar,
e a formagao de classes de recuperagao continua e/ou intensiva;

g)  orientar  os  professores  quanto  as  concepe6es  que  subsidiam  pfaticas  de
gestao  democratica   e   participativa,   bern   como   as   disposig6es   curriculares,
pertinentes   as   areas   do   conhecimento   e   componentes   curriculares   que
comp6em o curriculo dos diferentes niveis e modalidades de ensino;

h)   coordenar   a   elaboragao,   o   desenvolvimento,   o   acompanhamento   e   a
avaliagao  da  proposta  pedag6gica,  juntamente  com  os  professores  e  demais
gestores da unidade escolar, em consonancia com os principios de uma gestao
democratica   participativa   e   das   disposie6es   curriculares,    bern   como   dos
objetivos e metas a serem atingidos;

i)   tornar   as   ag6es   de   coordenagao   pedag6gica   urn   espaap   dial6gjco   e
colaborativo de praticas gestoras e docentes, que assegurem:
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1-  a  participaeao  proativa  de  todos  os  professores,   nas  aulas  de  trabalho
pedag6gico   coletjvo,   promovendo   situac6es   de   orientagao   sobre   praticas
docentes   de   acompanhamento   e   avaljacao   das    propostas   de   trabalho
programadas;

2-a vivencia de situag6es de ensino, de aprendizagem e de avaliagao ajustadas
aos   conteddos   e   as   necessidades,   bern   como   as   praticas   metodol6gicas
utilizadas pelos professores;

3  -  as  abordagens  multidisciplinares,  por  meio  de  metodologias  significativas
para os alunos;

4  -  a  djvulgagao  e  o  intercambio  de  pfaticas  docentes  bern  sucedidas,  em
especial    as    que   faeam    uso    de    recursos   tecnol6gicos    e    pedag6gicos
disponibilizados na escola;

3) DOS CRITERIOS PARA CLASSIFICACA0

Em conformidade com a Resolueao SEDUC -3/2021, sefao observados os
seguintes crit6rios:

1  -a analise do curriculo academico e da experiencia profissional do candidato;

2 -a compatibiliza9ao do perfil e da qualificagao profissional do candidato com
a natureza das atribuig6es relativas ao posto de trabalho a ser ocupado;

3  -  a  experiencia  anterior  de   Professor  Coordenador  ou   de   docente   na
perspectiva da educagao  inclusiva  e  na construeao de  urn espape coletivo de
discussao da fungao social da escola;

4 - a valorizacao dos certificados de  participagao em  cursos promovidos  pela
Secretaria da Educagao, em especial aqueles que se referem diretamente a area
de atuaeao do Professor Coordenador.

4) lNSTRUC6ES para lnscricao:

-0 candidato devefa inscrever-se ate a data de 28/07/2021  as 12hoomin, na
Secretaria da EE Prof.  Itael de Mattos,  sito a Rua Oito,  n° 764, Centro,  Santa
F6 do Sul-SP;

- No momento da inscrieao, devefa protocolar sua proposta de trabalho;

- Nao sefao aceitas inclus6es, alterag6es ou exclus6es de documentos ap6s o

protocolo e a efetivagao da inscrigao, sendo vedado qualquer outra forma de
inscrieao contfario ao descrito neste item.

Na  Proposta  de  Trabalho,  encaminhar  seu  curriculo,  contendo  dados
pessoais,  experiencia profissional,  bern como c6pia dos certificados em  cursos
promovidos pela  Secretaria da Educaeao do Estado de Sao Paulo, em especial
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aqueles   que   se   referem   diretamente   a   area   de   atua9ao   do   Professor
Ccordenador.

5) DA ENTREVISTA:

A entrevista  sera  realizada  pela  Equipe  Gestora  e  pela  Supervisora de
Ensino  da  Unidade  Escolar,  na  data  de  29/07/2021,  em  hofario  previamente
agendado com o Candidato.

6) DA CLASSIFICAC^O:

Ap6s   a   analise   do   atendimento   dos   requisitos,   da   documentaeao
apresentada e da entrevjsta, sera divulgada a classificagao dos candidatos, que
sera publicada no dia 30/07/2021.

Inicio de exercicio previsto para o dia 02/08/2021.

Santa Fe do Sul, 23 de julho de 2021.

Diretcir  de  Escc,\-I
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