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Edital de Professor Coordenador Ensino Fundamental 11 e Medio.
Fundamento legal: Resolucao Seduc-3, de 11/01/2021

A Diretora da EE. Juvenal Ramos Barbosa, no uso de suas atribuicdes legals comunica a
abertura das inscric6es ao posto de trabalho na funcao de Fhofessor Coordenador do Ensino
Flindamental e Medio (02 vagas), desta Unidade Escolar.

I . DOs REQulslTOs DE HABILITACAO PARA PREENCHIMENTO DA FUNeAO:
Artigo 7° da Resolucao SE -75/2014, de 30/ 12/2014, alterada pela Resolucao SE 3/2015 de
12/01/2015.

Sao requisitos de habilitaeao para o docente exercer as atribuic6es de frofessor Coordenador:
I - Ser docente titular de cargo ou ocupante de funcao - atividade, podendo se encontrar na
condicao de adido ou em readaptacao, sendo que, no caso de docente readaptado, a
designacao somente poderd ocorrer ap6s manifestapao favoravel da Comissao de Assuntos de
Assistencia a SatLde da Secretaria de Gestao Ptlblica - CAAS;
11 - Contar com, no minino, 3 (trfes) anos de experiencia no magisterio pnblico estadual;
Ill - ser portador de diploma de licenciatura plena.
§ 1° - 0 docente, classificado na unidade escolar ou classificado em unidade escolar da
circunsericao da Diretoria de Ensino, tera prioridade na indicacao para designacao,
respectivamente, no posto de tl.abalho de Professor Coordenador da unidade escolar - PC.
§ 2° - Em case de indicacao de docente nao classificado na folma estabelecida para as
designap6es, a que se refere o parigrafo 1° deste artigo, devefa ser exigida a apresenta¢ao de
anuencia expressa do superior imediato do docente na unidade escolar de origem,
previamente ao ato de designacao.
§ 3° - A desigriacao para atuar como Professor Coordenador - PC somente podefa ser

concretizada quando houver substituto para assumir as aulas da carga horina do docente a
ser designado.

11 - ATRIBUIC6BS:
Artigo 5° da Resolucao SE -75/2014, de 30/ 12/2014, alter.ada pela Resolucfro SE 3/2015 de
12/01/2015.

I - Atuar como gestor pedag6gico, com competencia para planejar, acompanhar e avaliar os
processos de ensinar e aprender, ben como o desempenho de professores e alunos;
11 - Orientar o trabalho dos demais 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;
"Ill - tor como prioridade o planejamento, a organizacao e o descnvolvimento de atividades

\

pedag6gicas, utilizando os materials didaticos, impresses ou em DVD, e os recursos
tecnol6gicos, sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educapao; ". (NR)
IV - Coordermr as atividades necessarias a orgahizacao, ao planejamento, ao
acompanhamento, a avaliacao e a analise dos resultados dos estudos de reforco e de
recuperacao;
V - Decidir, juntanente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou das
disciplinas, a converiiencia e oportunidade de se promoverem intervenc6es imediatas na
aprendizagem, a fin de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicapao de
mecanismos de apoio escolar, como a insercao de professor auxiliar, em tempo real das
respectivas aulas, e a formacao de classes de recuperacao continua e/ ou intensiva;
VI - Relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, colaborativa e
solicita, apresentando dinamismo e espirito de lideranca;
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VII - trabalhar em equipe como parceiro;
VIII - orientar os professores quarto as concepe6es que subsidiam praticas de gesfao
democratica e palticipativa, ben como as disposic6es curriculares, pertinentes as areas e
disciplinas que comp6em o curriculo dos diferentes niveis e modalidades de ensino;
IX - Coordenar a elaborapao, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliapao da
proposta pedag6gica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar,
em consonincia com os principios de uma gestao democratica participativa e das disposic6es
culTiculares, ben como dos objetivos e metas a serem atingidos;
X - Tornar as ac6es de coordenacao pedag6gica urn espaco dial6gico e colaborativo de priticas
gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participacao proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedag6gico coletivo,
promovendo situac6es de orientapao sobre priticas docentes de acompanhamento e avaliapao

das propostas de trabalho programadas;
b) a vivencia de situac6es de ensino, de aprendizagem e de avaliacao ajustadas aos conteddos
e as necessidades, ben como as pfaticas metodol6gicas utilizadas pelos professores;

c) a efetiva utilizacao de materiais didaticos e de recursos tecnol6gicos, previamente
selecionados e organizados, com plena adequapao as diferentes situap6es de ensino e de
aprendizagem dos alunos e as suas necessidades individuais;
d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou de tematicas
transversais significativas para os alunos;
e) a divulgacao e o intercambio de pfaticas docentes ben-sucedidas, em especial as que fapam
uso de recursos tecnol6gicos e pedag6gicos disporibilizados na escola;
f) a analjse de indices e indicadores extemos de avaliacao de sistema e desempenho da escola,
para tomada de decis6es em relacao a proposta pedag6gica e a projetos desenvolvidos no
ambito escolar;
g) a analise de indicadores intemos de frequencia e de aprendizagem dos alunos, tanto da
avaliacao em processo extemo, quanto das avaliap6es realizadas pelos respectivos docentes,
de folma a promover ajustes continuos das ac6es de apoio necessarias a aprendizagem;
h) a obtencao de bons resultados e o progressivo exito do processo de ensino e aprendizagem
na unidade escolar.

Ill- PARA 0 DESEMPENHO DA FUNCAO, 0 PROFESSOR COORDENADOR DEVERA

APRESENTAR
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EXIGBNCIAS:
a) conhecer as diretrizes da poljtica educacional desta Secretaria e os projetos que vein sendo
desenvolvidos;

b) possuir lidel'anca, pro atividade, habhidade nas relac6es interpessoals e capacidade para o
trabalho coletivo ;
c) mostrar-se flexivel as mudancas e inovap6es pedag6gicas;
d) ter dominio e habilidade dos conhecimentos de informatica;
e) tor disponibilidade de tempo para cumprir o horario da coordenacao, investir na sua
qualificaeao profissional e atender as atividades de formacao continuada propostas pela
Diretoria de Ensino e pelos 6rgaos centrals da Pasta;
f) cumprir carga hofaria de 40 horas semanais, distribuidas por todos os dias da semana e
por todos os tumos de funcionamento da escola.
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rv - pERfoDo DE INscRICAo:
Entrega da Proposta de Trabalho pelo e-nlail e006099a@educacao.sp.gov.br, do dia
03/08/2021 ate as 14h do dia 05/08/2021. E indispensavel o envio do ndmero de telefone

para maroar a entrevista.

Entrevista dia 06/ 08/ 2021.

V -APRESBNTACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO CONTBNDO:
a) Ac6es a serem desenvolvidas visando o desenvolvimento e aperfeicoamento do trabalho
pedag6gico, fundamentado mos principios que nolteiam a Proposta Curricular do Estado de
Sao Paulo e mos indicadores extemos (SARESP, IDESP, IDEB);

b) CulTiculo atualizado contendo a participapao em cursos de atualizapao profissional,
inclusive os oferecidos pela SEE e/ou Diretoria de Ensino;
c) Experiencia profissional na area de Educacao.

VI - ENTREVISTA E AVALIACAO DA PROPOSTA DE TRABALHO:
a) A entrevista constard da apresentacao pelo candidato (a) do seu historico profissional e da
proposta de trabalho para o posto de trabalho, objeto de sua insericao, e sobre os
conhecimentos indispensaveis ao exercicio da funcao de Professor Coordenador.
b) A entrevista sera individual e por video chamada (Google meet).

VII - DA VAGA OFERBCIDA:
Professor Coordenador Pedag6gico Ensino Fundanental 11 e Medio.
Horano de trabalho: nao infomado
Obs:
Ha professores com sede e exercicio nesta Unidade Eseolar que manifestaram interesse nas
refe ridas vagas.
\

Guarulhos,f 02 de agosto de 2021
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