DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SUZANO
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR COORDENADOR DE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (PCAE)
A Dirigente Regional de Ensino, de acordo com a Resolução Seduc 3 de 11/01/2021, torna público
aos interessados que estará recebendo Proposta de trabalho para o preenchimento de vagas para
o posto de trabalho de Professor Coordenador De Agrupamento de Escolas (PCAE)
I – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO:
a) Ser titular de cargo ou ser docente com vínculo garantido em lei (estável ou categoria F) sendo
que, no caso de docente readaptado, a designação somente poderá ocorrer após manifestação
favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão Pública CAAS;
b) Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência docente na rede estadual de ensino;
c) Ser portador de licenciatura plena.

II- DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO PARA PCAE:
Para a seleção dos Professores Coordenadores serão observados os critérios estabelecidos
conjuntamente pela Dirigente Regional e pelo Supervisores de Ensino Ponto Focal do Programa.
Os critérios a serem observados são:
1 - A análise do currículo acadêmico e experiência profissional;
2- Assiduidade do candidato no QM;
3- Compatibilização do perfil e da qualificação profissional do candidato com a natureza das
atribuições relativas ao posto de trabalho a ser ocupado.
III – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO:
Os interessados deverão apresentar proposta de trabalho contendo:
a) Identificação completa do candidato (nome, RG, endereço, telefone, e-mail institucional, escola
sede de controle em 2021);
b) Descrição sucinta de sua trajetória escolar e de formação, bem como suas experiências
profissionais;
c) Proposta de Trabalho com Justificativa, Objetivos e descrição sintética das ações que pretende
desenvolver como PCAE
IV- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Envio
da
Proposta
de
Trabalho
23/11/2020
a
desuznpe@educacao.sp.gov.br aos cuidados de Mirian Miya

24/11/2020

para

o

e-mail

V – DA ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO:
A entrevista constará de apresentação pelo candidato (a) do seu histórico profissional e da proposta
para o posto de trabalho, objeto de sua inscrição, mediante questionamentos feitos pela Supervisão
de Ensino.
A data e o horário serão agendados e será realizada pela Plataforma Microsoft Teams ou Google
Meet.

