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Informação nº 1: Chamada Gestão COPED 

 
 
 

Estamos selecionando profissionais para liderar o Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental - CEFAF, 

para o Centro de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE e para posições de liderança que venham a ser 

disponibilizadas futuramente. 

 

 
I - Objetivo 

Selecionar profissionais para exercerem, em cargo em comissão, as posições de liderança da COPED, 

instituídas pelos artigos 39 ao 50 do Decreto nº 64.187/2019. 

 

II - Vagas disponíveis para o segundo semestre de 2021 

As Coordenadorias possuem núcleos, centros e departamentos, além de cargos de assessoria. O 

Banco de Talentos - Gestão COPED poderá ser utilizado para o preenchimento destas posições. Para 

melhor conhecimento das áreas, sugerimos a leitura dos artigos 39 ao 50 do Decreto nº 64.187/2019. 

 
Destacamos, no entanto, as oportunidades atuais de alocação: 

 
 

 Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental - CEFAF 

 Centro de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE 

 
 

III - Detalhamento dos cargos disponíveis e requisitos para participação 

 Cargo de Diretor Técnico II (Diretor de Centro): 

o Remuneração de R$ 4.562,43 a R$ 5.235,18 (conforme avaliação após 1 ano); 

o Benefícios estatutários do servidor público do Estado de São Paulo; 

 Jornada de 40 horas semanais; 

 Local de exercício para a COPED: Praça da República, 53 - São Paulo - SP (presencial); 

 Não há necessidade de ter cargo público efetivo; 

 Necessária formação em nível superior em qualquer área. 
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 Início: 04 de outubro de 2021. 

 
 

Caso o interessado seja servidor público estadual efetivo, deverá: 

 ter concluído estágio probatório; 

 obter anuência do superior hierárquico; 

 não estar em procedimento de aposentadoria. 

 
IV - Da inscrição e análise das candidaturas 

As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento deste Formulário Digital até o dia 15 de 

setembro. O formulário tem como objetivo identificá-lo e levantar algumas informações básicas sobre o 

perfil e a área de interesse de trabalho. 

Haverá, no formulário, um campo para a inclusão do currículo profissional, no qual deverá constar a 

formação e a experiência profissional tanto na Secretaria da Educação quanto em outras organizações. 

Também haverá espaço para a inclusão de um texto curto em que você deverá responder a seguinte 

questão: 

 Para a direção do CEFAF - “De que maneira você acredita que pode contribuir para a melhoria das 

políticas públicas estaduais direcionadas aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental?”; 

 Para a direção do CAPE - “De que maneira você acredita que pode contribuir para a melhoria das 

políticas públicas estaduais direcionadas aos estudantes público-alvo da Educação Especial?” 

Não será possível contatar individualmente todos os interessados na seleção. Assim, de antemão, 

agradecemos a atenção e o interesse em trabalhar conosco. Os candidatos selecionados para a etapa 

das entrevistas serão contatados até 20/09/2021. 

 

V - Etapas do processo seletivo 

Etapa 1 – Análise Curricular- A análise curricular deverá seguir os seguintes critérios: 

 Tempo de atuação na área; 

 Formação acadêmica; 

 Relevância das experiências de trabalho; 

 Experiência em posições de liderança. 

 
 

Etapa 2 – Análise profissional 

 Verificação de referências profissionais junto a seus pares e superiores; 

 Análise de produção textual técnica específica para o perfil indicado pelo candidato. 

 Análise dos resultados obtidos em experiências profissionais anteriores. 

https://forms.gle/rjqeoVJ9EM4VMZu59
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Etapa 3 – Entrevistas - Os candidatos serão chamados para realização de entrevista presencial ou à 

distância. 

 

VI - Descrição de perfil para o Diretor do Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental 

O perfil requer competências relacionadas à gestão estratégica de projetos e de pessoas, com foco no 

trabalho articulado entre a equipe e com os demais setores da Secretaria. O profissional desenvolverá 

atividades estratégicas para a implementação do Currículo, de maneira que é importante ter 

conhecimento prévio sobre a Base Nacional Comum Curricular, principalmente da Etapa do Ensino 

Fundamental, bem como das principais políticas públicas decorrentes da BNCC. 

O profissional deverá, ainda, realizar trabalhos administrativos, com conhecimento necessário para a 

organização e divulgação de informações, utilização de sistemas da SEDUC, análise e encaminhamento 

de processos. 

É desejável conhecimentos relacionados à área de produção e/ou revisão de materiais didáticos. 
 
 

VII - Descrição de perfil para o Diretor do Centro de Apoio Pedagógico Especializado 

O perfil requer competências relacionadas à gestão estratégica de projetos e de pessoas, com foco no 

trabalho articulado entre a equipe e com os demais setores da Secretaria. O profissional desenvolverá 

atividades estratégicas para a inclusão das pessoas com deficiência e alta habilidades no processo de 

implementação do Currículo, de maneira que é importante ter conhecimento prévio e experiência 

relacionados à Educação Especial. 

O profissional deverá, ainda, realizar trabalhos administrativos, com conhecimento necessário para a 

organização e divulgação de informações, utilização de sistemas da SEDUC, análise e encaminhamento 

de processos. 

 
 Competências e conhecimentos - Ao longo do processo seletivo, cada candidato(a) será 

avaliado(a) em 7 competências gerais e conhecimentos técnicos específicos (desejáveis): 

 

o Competências gerais requeridas para todos os candidatos. 

1. Atuar de forma colaborativa, solícita e cordial; 

2. Expressar-se (oral e escrita) com clareza, precisão, objetividade e respeito; 

3. Buscar proativamente soluções para desafios rotineiros e atípicos; 

4. Estar aberto a receber críticas e procurar seu autodesenvolvimento contínuo; 
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5. Comprometimento com a qualidade e resultados do trabalho; 

6. Coordenar planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de projetos, contribuindo 

para o alcance de objetivos estratégicos da Secretaria; 

7. Atuar com liderança na gestão de pessoas. 
 
 

o Conhecimentos técnicos específicos - Serão avaliados conhecimentos específicos de acordo com 

as atribuições do setor pretendido, definidas pelo Decreto nº 64.187/2019. 

 
VIII - Das disposições gerais 

 A participação neste processo de cadastramento não implica, necessariamente, no seu 

afastamento ou nomeação junto às coordenadorias ou qualquer outro órgão da Secretaria. 

 A sua inscrição não implica em qualquer comprometimento prévio de sua parte com estes 

órgãos, apenas uma intenção. 

 O seu perfil e currículo poderão ser compartilhados com outros órgãos da Secretaria. 

 O seu cadastro poderá ser acionado a partir do encerramento das inscrições. 

 Em caso de surgimento ou disponibilização de vagas, além das previstas neste momento, o Banco 

de Talentos - Gestão COPED será acionado até que nova chamada venha a substituí-lo. 

 Interessados que já estejam afastados nos órgãos centrais ou Diretorias de Ensino poderão 

participar desta Chamada mediante anuência do superior hierárquico. 

 

COPED 
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Informação nº 2: OBMEP 16ª edição - Divulgação dos 
Classificados 

 
 
 

Atenção: Professores, Coordenadores e PCNP de Matemática! 
 

 
No dia 09 de setembro foi realizada a divulgação dos classificados para a 2ª fase referente à 16ª 

Edição da OBMEP. 

 
As escolas terão o período entre 10 de setembro a 30 de setembro para indicar a necessidade de 

tratamento especial a estudantes com deficiência, sabatistas, ou mesmo a correção de grafia de 

nomes, por meio do site da Olimpíada. 

 
 
 

 
 

Calendário OBMEP 
 

 
Solicitamos ampla divulgação. 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM/Equipe Curricular de Matemática 

http://obmep.org.br/
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Informação nº 3: Inscrições abertas para 3ª edição da OBMEP 
Nível A 

 
 
 

A 3ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Nível A (OBMEP Nível A) é 

destinada aos estudantes de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em 

escolas públicas. Estudantes de outras modalidades, como EJA, estão aptos a participar, desde que 

sua série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental. 

 

Lançada em 2018, a OBMEP Nível A tem o objetivo de estimular o estudo da matemática e melhorar 

a qualidade da educação básica. Organizada pelo IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do Ministério da 

Educação (MEC), a competição ainda visa a difusão da cultura matemática, assim como a identificação 

de novos talentos e a promoção da inclusão social a partir do conhecimento. 

 
A OBMEP Nível A é uma prova de fase única que consiste em 15 questões objetivas, e será aplicada 

em 26 de outubro nas escolas inscritas de todo o Brasil. A elaboração e disponibilização do material 

de provas é do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que traz na abordagem das questões 

as características de raciocínio lógico e criatividade já conhecidas da OBMEP. 

 

As inscrições vão até 29 de setembro e devem ser feitas por um representante das Diretorias 

Regionais de Ensino (PCNP de Anos Iniciais, PCNP de Matemática etc). Confira o regulamento 

completo no link. 

As Unidades Escolares são responsáveis pela impressão do material de prova, por toda a logística de 

aplicação e correção das provas, bem como por qualquer eventual premiação que venham a definir. 

 

A inscrição para participação dos estudantes na 3ª edição da OBMEP Nível A é gratuita e deve ser 

feita, em nome das escolas, por um representante das Diretorias Regionais de Ensino. Os 

representantes devem encaminhar um pedido de cadastro ou atualização de cadastro para o e-mail 

(nivela@obmep.org.br) e aguardar o link que será enviado por e-mail.  

mailto:nivela@obmep.org.br
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Para mais informações sobre a OBMEP Nível A, acesse o link. 
 

 
 

 

COPED/DECEGEP/CEIAI 
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Informação nº 4: Programa Alfabetização Ambiental 

 
 
 

 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), haja vista a incumbência do Poder Público 

na responsabilidade de promover a educação ambiental formal e não formal em todos os níveis de 

ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e de promover a Política Estadual de Educação 

Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 63.456/2018, que 

coloca a Educação Ambiental como componente essencial e permanente da educação, devendo estar 

presente em âmbito estadual e municipal, de forma articulada e continuada, em todos os níveis e 

modalidades dos processos educativos. 

 

O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais e das áreas de 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; 

Professores das redes estadual e municipal; Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores 

das unidades escolares. 

 
O 5º Diálogo com a temática de Resíduos Sólidos, está previsto para ocorrer em outubro via CMSP, 

com data a ser divulgada oportunamente. 

 
Os Diálogos já realizados podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via 

Repositório do CMSP: 

 
No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização Ambiental 

– Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e apresentou as duas linhas temáticas que 

serão trabalhadas neste ano: Conservação da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. A 1ª apresentação 

pode ser consultada pelo link. 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=9010&id=0
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No dia 27 de abril de 2021, houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada a temática Resíduos 

Sólidos. A 2ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 

No dia 24 de junho de 2021, houve o 3º Diálogo, em continuidade da temática sobre Resíduos Sólidos. 

A 3ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 

No dia 17 de agosto de 2021, houve o 4º Diálogo, em continuidade da temática de Biodiversidade. A 

4ª apresentação pode ser consultada pelo link. 

 

 

 
 
 

COPED/DECEGEP/CEIAI, CEFAF e CEM 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=11811&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14637&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14641&id=0
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Informação nº 5: ERRATA Aprender Sempre 7° Ano - Volume 
3 - Matemática 

 
 

Atenção: PCNPs, Diretores, Coordenadores e Professores! 
 
 

Informamos a seguinte ERRATA no caderno de Matemática do 7º ano do Aprender Sempre, na 

Sequência de Atividade 3 - Atividade 5: 

 

 

 

Matemática Aprender Sempre 7° ano Volume 3 - Caderno do Estudante página 89 e Caderno do 

Professor página 119. 

 

No “Triângulo 2”, onde se lê “4” deve-se corrigir para “5”. 
 
 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM/Equipe Curricular de Matemática 
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Informação nº 6: Curso para professores de língua japonesa 

 
 
 
 

Informamos que o Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo oferecerá o curso 

de atualização destinado aos professores de língua japonesa com aulas atribuídas nos Centros de 

Estudo de Línguas. 

 
O curso é gratuito e totalmente on-line. As aulas ocorrerão sempre às quartas-feiras, das 19h às 22h 

pelo Google Meet. 

 
Período de realização: 06/10 a 08/12 

 
 

As inscrições deverão ser feitas, por meio do formulário, no período de 06/09 a 17/09. 

Para mais informações, acesse o link. 
 

 

Obs: O curso não terá validade para a evolução funcional pela via não acadêmica. 
 
 
 

COPED/DECEGEP 

https://docs.google.com/document/d/1arImqp5hV5AU0Vvrv2TSvxf8TMO4TM1H/edit?usp=sharing&ouid=115408982115181590759&rtpof=true&sd=true
https://sce.fflch.usp.br/node/4385
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Informação nº 7: Consulta Pública: Plano de Ação Climática 
do Estado de São Paulo - Net Zero 2050 

 
 
 

No mês de julho, o Governo de SP aderiu às campanhas da ONU “Race to Zero” e “Race to Resilience”, 

no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, as quais visam ao 

engajamento de governos, empresas, investidores, acadêmicos e da sociedade civil para zerar as 

emissões de gases de efeito estufa até 2050. 

 

O estado de São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a assumir o compromisso por meio de decreto 

governamental, conforme informado no link. 

 

Em curto prazo (entre seis e dezoito meses), o decreto prevê a criação de três planos: Plano de Ação 

Climática 2050; Plano de Energia; e Plano de Adaptação Climática. 

 
O Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo “Net Zero 2050” busca contribuir para o 

cumprimento dos compromissos nacionais junto ao Acordo de Paris, impulsionando o progresso para 

as emissões zero globais e para um futuro mais verde, resiliente e sustentável, sendo a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA responsável pela sua elaboração. 

 
Uma versão preliminar de "Diretrizes e Ações Estratégicas para o Plano de Ação Climática 2050" 

está disponível para consulta pública, até o dia 30 de setembro. O objetivo é obter, nos diferentes 

setores da sociedade, contribuições para a definição do referido Plano. Este documento será 

apresentado pelo Governo do Estado na CoP26, que se realizará no mês de novembro de 2021 em 

Glasgow, Escócia. 

 

Portanto, convidamos os profissionais da rede estadual de educação a contribuírem na consulta 

pública com sugestões ao documento e na sua ampla divulgação. 

 

Todas as contribuições deverão ser feitas diretamente no formulário da consulta pública no link. 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2021/07/sp-adere-as-campanhas-da-onu-para-zerar-emissao-de-poluentes-ate-2050/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2021/07/consulta-publica-plano-de-acao-climatica-do-estado-de-sao-paulo-net-zero-2050/
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Divulgamos também a realização da Live sobre o tema no programa “Participe!”, que ocorrerá no dia 

15 de setembro, a partir das 14 horas, e que estará disponível no site do Portal de Educação 

Ambiental. 

 

 

COPED/DECEGEP 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/
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