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EDITAL PARA PROJETO DE APOIO TECNOLOGIA E INOVACAO -PROATEC

EDITAL DE  INSCRICAO PARA PROFESSOR DE APOI0 A TECNOLOGIA E  INOVActo -PROATEC. 0

DiFlgeiite Regi6nal de Eiisiiio @e saif6s e 6 DIFet6r da EE, iios teFiii65 da Re56Iue56 Sedue 7, de
11/01/2021, estabelece os procedimentos gerais para a inscrica~o, selec5o e credenciamento de
docentes efetivos, nao efetivos e contratados interessados em atuar come Professor de Apoio
a Tecnologia e lnovac5o no ano de 2021.

Processo de  lnscricao,  Selec5o e Credenclamento  pare a Ano  Letivo de 2021 para
Professor de Apolo a Tecnologla e lno`/atio - PROATEC. Edital de 07/06/2021.

0  Dirigente  Regional  de  Ensino  torna  pdblico  a  abertura  de  inscric6es,  para  o  processo  de
credertciamelito, sele¢5o e class.rflcacao Sos docentes titulares de cargo, ff§o titLilares de cargo
e contratados interessados€m atuar como Professor de Apoio a Tecnologia e lnova§=o no ano
de  2021  na  E.E.  Prof.  Arthur  de Campos  Goncalves,  para  eventual  saldo  remanescente  P6sT»
Atribuic§o realizada em nivel de Unidade Escolar (Efetivos, N5o Efetivos e Contratados).

I - Do Cronograma para lnscricao

Perfodo: de 22/09/2021 a 24/09/20Z1, dais 9h as 18h.

Local de lnscrlcao:

EE PROF. ARThuR DE CAMPOS GONCALVES -Av. SANTOS DUMONI, 1915 Jd. Boa Esperanca
V]cente de Carvalho / Guaru]a -Fone: (P) 3352.1206

11-Entrevisea:seraagendadapelaEquipeGestora(DlretordeEscola,CoordenedorPeda€6glco
e Supewlsor de Efistno) e sera reallzata de forms presefidal.

I -das Atrlbulc8esi

Sao atribuic6es do Professor que atuafa no Projeto de Apoio a Tecnologia e lnovae5o:

I -apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a baixar, fazer login e navegar

mos aplicativos do Centro de Midias da Educaeao de S5o Paulo (CMSP);

11 -orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quanto ao uso e manuseio

de equipamentos tecnol6gicos disponiveis, tais como notebooks, desktops, televisores,

webcams, microfones, estabilizadores, tablets etc;

Ill -apoiar a gest5o escolar na pesquisa, escolha e compra de equipamentos tecnol6gicos e

recursos digitais, observando @s especifica¢6es e necessidades da unidade escolar;



lv = dar suporte pare toda equipe escolar navegar e utilizer de forma adequada a Didrio de

Classe Digital;

V -formar estudantes protagonistas, tais como gremistas, acolhedores e lideres de turma, para

que possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, al6m de outros recursos e

equipa mentos digitais;

Vl -apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de

forma adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);

VIl -identificar necessidades de manutencao de equipamentos na unidade escolar e

encaminh5-las para planejamento junto is Associac6es de Pals e Mestres -APM e realizacao

par meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista; e

VllI -formar e orientar toda a equipe escolar para uso dos equipamentos de forma a garantir

urn trabalho baseado no ensino hibrido na unidade escolar

11-Desfequlsttos:i

I -ser docente vinculado a rede estadual de ensino;

11 -ser portador de cliploma de licenciatura plena

Altera a Resolucao Seduc-7, de 1101-2021, que lnst)tul o Projeto de Apolo a Teniologla e
lnovacao has unldades escolares da redo estadual de enslno e d5 provldenclas correlatas

0 Secretirio da Educacao, resolve:

Artigo 19 -Alterar o inciso 11 do artigo 49 da Resoluc5o Seduc-7, de llfll-2021, que passa a
vigorar com a seguinte redae5o:

"Artigo 49 -...

11 -ser portador de d]ploma de l]cenclatura plena, de Bacharel ou de Tecn6Iogo de nfvel
superlor..'(NR)

Artigo 29 - lncluir o § 59 no artigo 4£ da Resolu€ao Seduc-7, de 11-01-2021, que passa a vigorar
com a seguinte redac5o:

"Artigo 49 -...

§ 59 -As aulas do Projeto de Apoio a Tecnologia e lnovac5o devefao ser atribuidas

prioritariamente aos docentes licenciados e, na ausencia destes, aos bachar6is e tecn6logos,

Resolucao Seduc 49, de 27/04/2021, a[tera a Resolucao Seduc 7, de 11/01/2021:

Artigo 19 -lncluir a §69 no artigo 49 da Resolugao Seduc-7, de 11ro1-2021, com a seguinte
redacao:

"Arti8o 49 -...

§69 -Na ausencia de docentes previstos no inciso 11 deste artigo, poder8o atuar no projeto, ate
que se apresente docente com as forma¢6es exigidas, na seguinte ordem de prioridade:

1 -alunos de tiltimo ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura Plena;



2 a portadores de diploma de Licenciature Curta;

3 -alunos do dltimo ano de curso devidamente reconhecido de Bacharelado ou de Tecnologia
de nivel superior."

-_ng¥_±.E±_E¢._I.FEE.

Artigo 29 -A carga hofaria do Projeto de Apoio a Tecnologia e lnova¢ao das unidades esco[ares

poderd contar com:

I - 1 (urn) Professor com dedicacao de 20 (vinte) horas, pare unidades escolares com 4 a 7
classes;

11 -1 (urn) Professor com dedicacao de 40 (quarenta) horas, para unidades escolares com 8 a
12 classes;

Ill - 1 (urn) Professor com dedica95o de 40 (quarenta) horas e 1 (urn) Professor com dedicagao
de 20 (vinte) horas, pare unidades escolares com 13 a 20 classes;

IV -2 (dois) Professores com dedicag5o de 40 (quarenta) horas, para unidades escolares com 21
a 40 classes;

V -2 (dois) Professores com dedicacao de 40 (quarenta) horas e 1 (urn) Professor com dedicag§o
de 20 (vinte) horas, para unidades escolares com mais de 40 classes.

§ 19 - As unidades escolares, que facam jus a dedicacao de professor pela carga horaria de 40
(quarenta) horas semanais, podefa subdividi-Ia em duas cargas hofarias de 20 (vinte) horas paraT3
possibi[itar a atuaeao de docente contratado.

§ 49 - Excepclonalmente, a Dlretorla de Enslno poder5 I)roceder a atrlt)ulcao de conga hordrla
Inferior a 20 (vinte) horas, caso iiao ha|a professor com dlsponll)llldade para atribul¢o de
conga hordria de 20 Iioras.

Esclarecemos que o Professor que atuara no Pro|eto de Apolo a Tecnologla e lnova¢o devera
trabalhar em todos os perlodos da escola d]strlbu/dos em todos os d!as da semana, conforme
previsto na Resolugao 7/2021, conforme apresentado no item V, deste Edital.

iivL~ha-fiiirulji6i
- Para fins de atribuicao do referido Projeto, cabe ao gestor da Unldade Escolar, em conjunto

com  os  Professores  Coordenedores  e  o Superv]sor de  Enslno,  a  indicacao  ou  selecgo  dos
docentes e form@cao de banco reserva de interessados pare atuacao no projeto.

-  No  caso  de  docente  readaptado,  a  atribuic§o  somente  podefa  ocorrer  desde  que  as

atribuic6es do projeto sejam compativeis com o Rol de atividades da Sdmula de Readaptae=o.

- Na lnexlstericla de docemes efedvos e nao efetlvos, a docente cofltiatado iio§ termos da Let
Complementar 1.093, de 1607-2009, podefa atuar no pro]eto, com a atrlbul¢o de 20 horas,
desde que possua auras regulares atrlbu(das.

- a docente que tiver as aulas atribuidas deverd exercer as atribui¢6es especificas do projeto

presencialmente, na unidade escolar.



FL±e-:iiorfu
• A carga horaria a ser cumprida pelo Professor no Projeto de Apoio a Tecnologia e lnovac5o sera

d6 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas 9emanais, digtribuidas por todos os dies da semana.

§  19 - A carga hor5ria do Professor no projeto devefa ser distribuida  par todos os turnos de
funcionamento da escola, na seguinte conformidade:

a) Carga hofaria de 40 (quarenta) horas semanais:

1 -32  (trinta  e duas) aulas,  de 45 (quarenta  e cinco)  minutes cada,  para ac6es destinadas as
orientac6es dos estLidantes e professores e outras atividades do projeto;

2 - 7 (sete) aulas,  de 45 (quarenta e cinco)  minutes cada, a serem cumpridas em  reuni6es de

planejamento e avalia€5o agendadas pela Equipe Gestora;

3 - 14 (quatorze) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na Unidade
Escolar, destinadas para estudos, planejamento e demais atribuic6es inerentes a funcao a qual
foi designado.

b) Carga hofaria de 20 (vinte) horas semanais:

1  -  16  (dezesseis)  aulas,  de 45  (quarenta  e cinco)  minutos  cada,  pare  as ac6es destinadas afa
orientac6es dos estudantes e professores e outras atividades do projeto;

2 - 3 (tres) aulas, de 45  (quarenta e cinco)  minutos cada, a serem cumpridas em reiJni6es de

planejamento e avaliao5o agendadas pela Equipe Gestora;

3 -7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) mlnutos cada, a serem realizadas na unidade Escolar,
destinadas  para  estudos,  planejamento  e  demais  atribui§5es  inerentes  a  fun€§o  a  qual  foi
designado.

§29 -0 Professor em atuacao no Projeto de Apoio a Tecnologia e lnova¢ao deverd usufruir ferias
na conformidade do estabelecido no Calendario Escolar.

• 0  Professor do  projeto, quando atuar no  periodo compreendido entre  19  (dezenove)  e 23

(vinte e tr6s) horas, fare jus ao percebimento da Gratificac5o par Trabalho no Curso Noturno -
GTCN, de que tratam os artigos 83 a 88 da Lei Complementar 444/85, correspondente as horas
trabalhadas. (artigo 69).

VT-i5=ffiin-daal-=rifu-fi~ed`de`riaftiin~r-del@riri~aiin-oTia`a~~e-froFi5rn-as-6S6ii5;
in;.
-a Professor do projeto, quando atuar em escola do Programa Ensino Integral, nao fa fa jus ao

percebimento  da  Gratifica€ao  de  Dedicacao  Plena  e  Integral  -  GDpl,  de  que  trata  a  Lei
Complementar 1.164 de 04-01-2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012.

-0 docente, com atribuicao mos termos desta resolucao, nao podefa ser substituido.

Pafagrafo dnico- i permitida a substituic5o apenas durante o periodo em que durar a licen€a a

gestante ou licenca-ado€5o, sem possibilidade de prorrogacao.



- 0 docente,  com  atribuicao  mos termos  desta  resolue=o,  tera  cessada sua  respectiva  carga

hofaria de projeto, nas seguintes situac6es:

I -a seu pedido, mediante solicitacao por escrito;

11 -a crit6rio da administrac5o, em decorrencia de:

a)` n5o  corresponder as atribuic6es  relatives ao  projeto ou  obter  resultado insatisfat6rio na
avaliac5o de desempenho;

b)  entrar em  afastamento, a  qualquer titulo exceto  licenca--gestante e adocao,  par periodo
superior a 15 (quinze) dias, interpolados ou nao, no ano civil;

c) a uriidade escolar deixar de comportar a projeto;

d) descumprimento de normas legais;

e) nao atendimento de convocac6es para realizacao de atividades de formacao continuada e de

qualificacao profissional propostas pela Diretoria de Ensino e pelos 6rg5os centrais da Pasta.

§ 19 - Na hip6tese da alinea "a" do inciso 11 deste artigo, a proposta de cessaeao da atribuicao
sera  objeto  de  manifestac5o  par  parte  do  docente  interessado,  como  oportunidade  de
contfadltoflo.

§ 29 -A cessae5o da atribuic§o a que se refere o §1Q deste artigo dar-se-a por decis8o conjunta
da equipe gestora e do Supervisor de Ensino da unidade.

TJ>
-0docente,quetiversuaatribuic5ocessada,emqualquerumadass.rtuac6esprevistasnoartigo

8§ desta resolucfo, somente podera ter nova atribuic§o no Projeto no ano letivo subsequente
ao da cessae5o.

Paragrafo tinico - Exclui-se da restricao, a que se refere a caput deste artigo, a docente:

1 -cuja atribuic5o tenha sido cessada em decorrencia de extincao do projeto na unidade em que
atua.

2 -que vier a ser indicado para atuar coma Professor do programa em outra unidade escolar da
mesma Diretoria de Ensino.

- Podefa haver reconduc5o do Professor no projeto, para o ano letivo subsequente, sempre que

sua atuag5o obtiver aprova¢5o na @valiacao de desempenho a ser realizada no dltimo bimestre
letivo de cada ano.

§ 19-A decis5o pela recondu§ao, de que trata a "caput" deste artigo, sera registrada e justificada
com a comprovasao do pleno cumprimento das atribuic6es do Projeto de Apoio a Tecnologia e
movaca6.

§ 29-A cessacao da atribuie5o do docente, em decorrencia da decis§o per sua n5o reconduc5o,
dever5  ocorrer  no  lQ  dia  letivo ou  19  dia  de  atividade  docente  do  ano  subsequente  ao  d@
avaliaeao   de   desempenho   previsto   no   "caput"   deste   artigo,   conforme   orientacao   da
Coordenadoria de Gest5o de Recursos Humanos -CGRH.

-  A  Ccordenadoria   Pedag6gica  -  COPED,   a   Escola  de   Formag5o  e  Aperfei¢oamento  dos

Profissionais da  Educac5o -EFAl]E, a  Coordenadori@  de  lnformaeao, Tecnologia  e  Matriculas -
CrrEM e a Ccordenadoria de Gestao de Recursos Humanos -CGRH, poder5o publicar instrugaes
complementares que se fac@m necessarias ao cumprimento da presente resolug5o.



• 0 candid@to deverd ler atentamente as orienta¢6es do Edital.

"-DasesposlgBtsF]hats!

-0 candidate dever5 entrar em contato com a escola e agendar com a Direc5o, a apresentac5o

dos documentos e entrevista.

-ocandidatoquenaoapresentarosdocumentosoufaltaraoagendamentoser5desclassificado.

-  A  Coordenadoria   Pedag6gica   -   COPED,  a   Escola   de   Formacao  e  Aperfeicoamento  dos

Profissionais da  Educacao -EFAPE,  a  Coordenadoria  de  lnformacao, Tecnologia  e  Matrfculas -

CITEM e a Ccordenadorla de Gest5o de Recutscfs Humanos -CGRH, poder8o pul5licar jfistru¢6€s
complementares que se fagam necess5rias ao cumprimento da presente resolu¢ao.

Guaruja, 21 de Setembro de 2021.

T


