DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA

C O M U N I C A D O
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador Pedagógico para atuar
em escola jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região Araraquara
O Dirigente Regional de Ensino, de acordo com a Resolução SEDUC-3, de 11 de
janeiro de 2021, torna público o período de inscrição para Professor Coordenador, nesta
Diretoria.
I - Dos requisitos de habilitação para o preenchimento da função:
1. ser docente titular de cargo ou ocupante de função-atividade, podendo se encontrar na
condição de adido ou readaptado, sendo que, neste último caso, a designação somente
poderá ocorrer após manifestação favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à
Saúde da Secretaria de Gestão Pública - CAAS;
2. contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério público estadual;
3. ser portador de diploma de licenciatura plena.
II - Para o desempenho da função, o Professor Coordenador deverá apresentar um
perfil profissional que atenda às seguintes exigências:
1. atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os
processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos;
2. orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de
trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas
as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo;
3. ter como prioridade o planejamento, a organização e o desenvolvimento das atividades
pedagógicas, utilizando os materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos,
sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educação;
4- apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequência dos estudantes, para a
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tomada de decisões visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade de
estudos;
5-

coordenar

as

atividades

necessárias

à

organização,

ao

planejamento,

ao

acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e de
recuperação;
6- decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou dos
componentes curriculares, a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções
imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a
aplicação de mecanismos de apoio escolar, e a formação de classes de recuperação
contínua e/ou intensiva;
7- orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão
democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, pertinentes às áreas do
conhecimento e componentes curriculares que compõem o currículo dos diferentes níveis e
modalidades de ensino;
8- coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da
proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade
escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das
disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos;
9- tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de
práticas gestoras e docentes, que assegurem:
a. a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico
coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento
e avaliação das propostas de trabalho programadas;
b. a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos
conteúdos e às necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos
professores;
c. as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologias significativas para os alunos;
d. a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em especial as que
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO ARARAQUARA
Rua Gonçalves Dias, 291 – Centro | CEP 14801-290 | Araraquara, SP
Fone: (16) 3301 1082 | (16) 3301 1080
E-mail: deara@educacao.sp.gov.br
Página 2 de 5

façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola;
III - Período de inscrição:
Os candidatos deverão enviar, no período de 18/11/2021 a 24/11/2021, por e-mail ou
protocolar na secretaria, suas propostas de trabalho para as referidas unidades
escolares.
IV - Apresentação da Proposta de Trabalho, contendo:
a. Plano de Formação Continuada dos docentes, contemplando ações a serem
desenvolvidas, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico,
fundamentado nos princípios que norteiam o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Tais
ações deverão ser pautadas na análise dos indicadores de desempenho da escola;
b. Currículo atualizado e documentado, contendo certificados de participação em cursos de
atualização profissional oferecidos pela SEE, DE, ou outros, e experiência profissional na
área de Educação.
V - Entrevista e avaliação da Proposta de Trabalho:
a. as propostas de trabalho inicialmente apresentadas pelos candidatos para o posto objeto
desta inscrição serão selecionadas pela equipe gestora da UE e, após, somente os autores
destas serão chamados para a entrevista, ocasião em que serão feitas as apresentações do
histórico profissional e da proposta de trabalho, cujo detalhamento será organizado pelo
Diretor de Escola e pelo Supervisor de Ensino;
b. a entrevista a que se refere a alínea anterior será previamente agendada a partir de 25
de novembro de 2021.
A entrevista será presencial, respeitando as normas sanitárias.
VI – Das vagas oferecidas:

A R A R A Q U A R A
EE ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Iniciais - 01 vaga
Endereço: Praça Dr. Pedro de Toledo, 771 – Centro
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Telefone: (16) 3322-3341
E-mail: e022020a@educacao.sp.gov.br
EE PROFESSORA LETÍCIA GODOY DE CARVALHO LOPES
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio Regular - 01 vaga
Endereço: Avenida Pedro Galeaze, 370 - Jardim das Roseiras
Telefone: (16) 3324-2256
E-mail: e022123a@educacao.sp.gov.br
EE BENTO DE ABREU
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Finais - 01 vaga
Endereço: Rua Padre Duarte, 2821 – CentrO
Telefone: (16)3336-6816
E-mail: e021854a@educacao.sp.gov.br
M A T Ã O
EE DOUTOR LEOPOLDINO MEIRA DE ANDRADE
Segmento: Ensino Fundamental - Anos Finais - 01 vaga.
Endereço: Rua Serafim Hermida Soares, 336 – Jardim Paraiso II
Telefone: (16) 3382-1293
E-mail: e024961a@educacao.sp.gov.br
A M É R I C O

B R A S I L I E N S E

EE DOUTOR ALBERTO ALVES ROLLO
Segmento: Ensino Médio – 01 vaga
Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes, s/n -Vila Nova Cerqueira
Telefone: (16) 3392-2971
E-mail: e907704a@educacao.sp.gov.br
EE PROFESSORA DINORA MARCONDES GOMES
Segmento: Ensino Médio – 01 vaga
Endereço: Rua Emília Galli, 549 – Centro
Telefone: (16) 3392-1335
E-mail: e021830a@educacao.sp.gov.br
VII - Disposições finais:
a) As etapas deste processo de seleção não poderão ser feitas por procuração.
b) Uma vez tendo entregue sua proposta de trabalho, o candidato estará ciente e de acordo
que, após a realização da entrevista, é de exclusiva decisão da equipe gestora da escola
acatar ou rejeitar qualquer uma das propostas apresentadas.
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c) O candidato só poderá ser designado como Professor Coordenador quando houver
professor substituto para ministrar as suas aulas e/ou classe.
d) Os casos omissos serão decididos pela Direção da Escola e Supervisão de Ensino,
conjuntamente.
e) A designação será publicada em 26/01/2022.
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quinta-feira, 18 de novembro de 2021
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio
Diretoria de Ensino-Região de Santo André
EE Parque Marajoara II
Notificação,
O Diretor da EE Parque Marajoara II notifica Marília Couto
Moratelli, RG 40.879.028, PEB II, SQF-I-QM, Categoria O a comparecer na sede desta Unidade Escolar, à Rua Rogério Giorgi, s/
nº, Bairro Parque Marajoara, Santo André - SP, no prazo de 3
(três) dias úteis a contar da data desta publicação, para tratar
de assunto referente a acerto de vida Funcional, pelo não comparecimento às aulas atribuídas em 10/06/2021, infringindo o
item IV do artigo 8º da LC 1.093/2009, incorrendo em extinção
contratual 2021.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
Edital de Convocação
A Dirigente Regional de Ensino – Diretoria de Ensino Região
de São Bernardo do Campo, convoca os interessados inscritos
pela Resolução SE 05/2020 alterada pela Resolução SE 18/2020,
para comparecer à sessão de atribuição 02 (dois) Cargo de
Diretor de escola conforme segue:
Data: 22/11/2021 Horário: 10:00hs
Local: Diretoria de Ensino – Região São Bernardo do Campo
– Rua Princesa Maria da Gloria 176, Nova Petrópolis São Bernardo do Campo Município São Bernardo do Campo , nas seguintes
Unidades Escores:
EE Mizuho Abundância
EE Mauricio De Castro
Os interessados deverão comparecer munidos: - Termo de
Anuência do Superior Imediato, com data atualizada, conforme
disposto no artigo 5º, § único, da Res. SE 05/2020; - Somente
poderá participar da atribuição de vaga e sua respectiva designação o candidato que, na data da atribuição, se encontrar em
exercício de seu cargo. - Caso acumule cargo, trazer também o
horário atualizado do cargo com o qual pretenda acumular. Não
será atribuída vaga mediante procuração

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE
SUZANO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAR EM SALAS
E AMBIENTE DE LEITURA NO ANO DE 2022
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino
Região Suzano torna pública a abertura de inscrição para o
processo de credenciamento aos docentes interessados em atuar
nas Salas e Ambientes de Leitura no ano de 2022, nos termos
da Resolução Seduc
nº 114, de 03/11/2021 – Altera a Resolução SE nº 76, de
28/12/2017, conforme Segue:
1. Dos Requisitos
Nos termos do Artigo 4º da Resolução SE 76/ 2017 alterada
pela Resolução Seduc 114, de 03-11-2021, são requisitos à
seleção de docentes para atuar no ambiente Sala de Leitura,
docente portador de Licenciatura Plena com vínculo com a
Secretaria de Estado da Educação em qualquer dos campos
de atuação, observada quanto à situação funcional, a seguinte
ordem de prioridade:
I – docente readaptado;
II – docente titular de cargo, na situação de adido, cumprindo horas de permanência na composição da jornada de trabalho;
III – docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo horas de permanência correspondente à carga horária
mínima de 12 horas semanais.
IV – licenciado em Pedagogia;
V – habilitado em Língua Portuguesa;
VI – qualificado em Língua Portuguesa, desde que seja
licenciado em outro componente curricular.
Os docentes com as formações previstas nos itens acima
IV, V e VI, poderão ser um dos seguintes docentes, observada
a ordem abaixo:
a) titular de cargo efetivo;
b) ocupante de função-atividade;
c) contratado nos termos da Lei Complementar nº 1.093,
de 16-07-2009.
Aos novos candidatos selecionados para atuação na sala
ou ambiente de leitura, exceto o readaptado, somente poderá
haver atribuição para atuação nas salas ou ambientes de leitura
na comprovada inexistência de classe ou de aulas de sua habilitação/qualificação que lhe possam ser atribuídas, em nível de
unidade escolar e de Diretoria de Ensino.
2. Do perfil
O docente, no desempenho de suas funções como responsável pela sala ou ambiente de leitura, deverá propor e executar
ações inovadoras e criativas de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar que incentive a leitura e a construção de
canais de acesso a universos culturais mais amplos. Para tanto, é
imprescindível que o docente indicado para essa função:
a) Seja leitor assíduo, tenha gosto pela leitura, mantendo-se
sempre informado e atualizado por meio de jornais e revistas;
b) Conheça e demonstre estar inserido nas atividades do
cotidiano escolar;
c) Domine programas e ferramentas de informática;
d) Atenda o disposto no artigo 3º. da Resolução Seduc
114/2021 e suas alterações.
e) Trabalhe com a recuperação, reforço e aprofundamento
de aprendizagens, especialmente competências e habilidades
relacionadas à leitura e escrita.”
f) Desenvolva projetos com o objetivo de desenvolver habilidades ligadas à aquisição do sistema de escrita e à capacidade dos
estudantes de ler, compreender e produzir textos orais e escritos.”
Parágrafo único – O docente que não for avaliado favoravelmente pela permanência ou que não tenha interesse em
permanecer atuando no programa, deverá participar do processo inicial de atribuição de classes e aulas, exceto o readaptado
que assumirá o exercício na unidade de origem, e, nas situações
elencadas, a alteração da carga horária ocorrerá no 1º dia de
planejamento do ano letivo de 2022, se necessário.
3. Da Carga Horária:
O professor selecionado e indicado para trabalhar na Sala ou
ambiente de leitura exercerá suas atribuições com a carga horária:
I – de 40 (quarenta) horas semanais, sendo:
a) 32 (trinta e duas) aulas, de 45(quarenta e cinco) minutos
cada, para ações destinadas
b) 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
a serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação
agendadas pela Equipe Gestora;
c) 14 (quatorze) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos
cada, a serem realizadas na Unidade Escolar, destinadas para
estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à função
a qual foi designado.
II – Carga horária de 20 (vinte) horas semanais:
a) 16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos
cada, para as ações destinadas às orientações dos estudantes e
professores e outras atividades do projeto;
b) 3 (três) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
a serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação
agendadas pela Equipe Gestora;
c) 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a
serem realizadas na Unidade Escolar, destinadas para estudos,
planejamento e demais atribuições inerentes à função a qual
foi designado.
4. Das Inscrições.
As inscrições serão efetuadas no período de 18/11 a
22/11/2021 por meio do e-mail: credenciamentos.suzano@
gmail.com
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5. Da documentação necessária para a inscrição:
a) RG e CPF; ( escanear em PDF e enviar na inscrição)
b) Comprovante de inscrição no processo de atribuição de
Classe ou aulas – 2022.
(escanear em PDF e enviar na inscrição)
6. Da Divulgação dos indeferidos:
A relação nominal dos não credenciados para atuar nas
Salas ou Ambientes de Leitura será divulgada no site da Diretoria de Ensino Região Suzano: em 24/11/2021.
7. Dos Recursos:
Os recursos poderão ser protocolados junto à Diretoria de
Ensino- Região de Suzano, de desuzano.educacao.sp.gov.br no
dia 24 e 25/11/2021
8. Da Divulgação da Classificação Final:
A relação nominal dos credenciados para atuar nas Salas ou
Ambientes de leitura será divulgada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, e no site da D.E. https://desuzano.educacao.sp.gov.
br em 26/11/2021
9. Da Seleção:
Caberá ao Diretor de escola:
I) selecionar e indicar docentes para atuar na sala ou
ambiente de leitura e comunicar a equipe responsável pelo
Programa na Diretoria;
II) analisar o Projeto de trabalho supracitado.
10. Das Disposições Finais:
I) No decorrer do ano letivo, o docente que por qualquer
motivo, deixar de corresponder às atribuições da Sala ou
ambiente de leitura, perderá as horas de gerenciamento da
Sala a qualquer tempo, por decisão da Equipe gestora, ouvido o
Supervisor de Ensino da unidade escolar, devendo a decisão ser
justificada e registrada em ata;
II) Ao docente que se encontre com aulas das Salas ou
Ambientes de Leitura atribuídas aplicam-se as disposições
específicas do processo de atribuição de classes, turmas, aulas
de projetos da pasta e modalidades de ensino, bem como as
da legislação referente ao processo regular de atribuição de
classe e aulas.
III) O ato de inscrição implicará na aceitação por parte do
candidato, de todas as disposições do presente Edital.
IV) Os docentes credenciados comporão o Banco de Dados2022 da Diretoria de Ensino Região Suzano e poderão participar
das atribuições para atuar nas Salas e Ambientes de Leitura,
atendida a legislação vigente.
V) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão
analisados pela Comissão Regional de atribuição de Aulas –
2022, assistida pelo Dirigente Regional de Ensino e conforme o
disposto em legislação vigente.
Supervisão.
2. Do perfil
O docente, no desempenho de suas funções como responsável pela sala ou ambiente de leitura, deverá propor e executar
ações inovadoras e criativas de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar que incentive a leitura e a construção de
canais de acesso a universos culturais mais amplos. Para tanto, é
imprescindível que o docente indicado para essa função:
a) Seja leitor assíduo, tenha gosto pela leitura, mantendo-se
sempre informado e atualizado por meio de jornais e revistas;
b) Conheça e demonstre estar inserido nas atividades do
cotidiano escolar;
c) Domine programas e ferramentas de informática;
d) Atenda o disposto no artigo 3º. da Resolução Seduc
114/2021 e suas alterações.
e) Trabalhe com a recuperação, reforço e aprofundamento
de aprendizagens, especialmente competências e habilidades
relacionadas à leitura e escrita.”
f) Desenvolva projetos com o objetivo de desenvolver habilidades ligadas à aquisição do sistema de escrita e à capacidade
dos estudantes de ler, compreender e produzir textos orais e
escritos.”
Parágrafo único – O docente que não for avaliado favoravelmente pela permanência ou que não tenha interesse em
permanecer atuando no programa, deverá participar do processo inicial de atribuição de classes e aulas, exceto o readaptado
que assumirá o exercício na unidade de origem, e, nas situações
elencadas, a alteração da carga horária ocorrerá no 1º dia de
planejamento do ano letivo de 2022, se necessário.
3. Da Carga Horária:
O professor selecionado e indicado para trabalhar na Sala
ou ambiente de leitura exercerá suas atribuições com a carga
horária:
I – de 40 (quarenta) horas semanais, sendo:
a) 32 (trinta e duas) aulas, de 45(quarenta e cinco) minutos
cada, para ações destinadas
b) 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
a serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação
agendadas pela Equipe Gestora;
c) 14 (quatorze) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos
cada, a serem realizadas na Unidade Escolar, destinadas para
estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à função
a qual foi designado.
II – Carga horária de 20 (vinte) horas semanais:
a) 16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos
cada, para as ações destinadas às orientações dos estudantes e
professores e outras atividades do projeto;
b) 3 (três) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
a serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação
agendadas pela Equipe Gestora;
c) 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a
serem realizadas na Unidade Escolar, destinadas para estudos,
planejamento e demais atribuições inerentes à função a qual
foi designado.
4. Das Inscrições.
As inscrições serão efetuadas no período de 18/11 a
22/11/2021 por meio do e-mail: credenciamentos.suzano@
gmail.com
5. Da documentação necessária para a inscrição:
a) RG e CPF; ( escanear em PDF e enviar na inscrição)
b) Comprovante de inscrição no processo de atribuição de
Classe ou aulas – 2022.
(escanear em PDF e enviar na inscrição)
6. Da Divulgação dos indeferidos:
A relação nominal dos não credenciados para atuar nas
Salas ou Ambientes de Leitura será divulgada no site da Diretoria de Ensino Região Suzano: em 24/11/2021.
7. Dos Recursos:
Os recursos poderão ser protocolados junto à Diretoria de
Ensino- Região de Suzano, de desuzano.educacao.sp.gov.br no
dia 24 e 25/11/2021
8. Da Divulgação da Classificação Final:
A relação nominal dos credenciados para atuar nas Salas ou
Ambientes de leitura será divulgada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, e no site da D.E. https://desuzano.educacao.sp.gov.
br em 26/11/2021
9. Da Seleção:
Caberá ao Diretor de escola:
I) selecionar e indicar docentes para atuar na sala ou
ambiente de leitura e comunicar a equipe responsável pelo
Programa na Diretoria;
II) analisar o Projeto de trabalho supracitado.
10. Das Disposições Finais:
I) No decorrer do ano letivo, o docente que por qualquer
motivo, deixar de corresponder às atribuições da Sala ou
ambiente de leitura, perderá as horas de gerenciamento da
Sala a qualquer tempo, por decisão da Equipe gestora, ouvido o
Supervisor de Ensino da unidade escolar, devendo a decisão ser
justificada e registrada em ata;
II) Ao docente que se encontre com aulas das Salas ou
Ambientes de Leitura atribuídas aplicam-se as disposições
específicas do processo de atribuição de classes, turmas, aulas

de projetos da pasta e modalidades de ensino, bem como as
da legislação referente ao processo regular de atribuição de
classe e aulas.
III) O ato de inscrição implicará na aceitação por parte do
candidato, de todas as disposições do presente Edital.
IV) Os docentes credenciados comporão o Banco de Dados2022 da Diretoria de Ensino Região Suzano e poderão participar
das atribuições para atuar nas Salas e Ambientes de Leitura,
atendida a legislação vigente.
V) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão
analisados pela Comissão Regional de atribuição de Aulas –
2022, assistida pelo Dirigente Regional de Ensino e conforme o
disposto em legislação vigente.
Supervisão.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE
ARARAQUARA
COMUNICADO
EDITAL PARA DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DO CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS DA ESCOLA
ESTADUAL PROFESSORA MARIA ISABEL RODRIGUES ORSO
O Dirigente Regional de Ensino de Araraquara, no uso de
suas atribuições legais comunica a abertura do processo designatório de Professor Coordenador para o Centro de Estudos
de Línguas de que trata a Resolução SE nº 44 de 13/08/2014,
Resolução SEDUC nº 03 de 11/01/2021 e suas alterações na
seguinte Unidade Escola:
Município: Araraquara:
EE Professora Maria Isabel Rodrigues Orso
Endereço: Rua Dr. José Logatti, 909 – Jardim Adalberto
Frederico de Oliveira Roxo
O processo para designação dar-se-á na escola, na seguinte
conformidade:
1. Dias 22 e 23 de novembro de 2021 das 10h às 16h:
Entrega de propostas de trabalho na escola para análise através
do e-mail e435697a@educacao.sp.gov.br;
2. Dia 24 de novembro de 2021: Entrevista e avaliação
dos candidatos pelo Conselho Consultivo do CEL; será enviado
e-mail de agendamento;
3. Dia 25 de novembro de 2021: Divulgação dos resultados;
4. Dia 26 de novembro de 2021: Entrega da documentação
para designação.
Requisitos para candidatar-se ao posto de trabalho de
Professor Coordenador do CEL:
I - Ser docente integrante do Quadro do Magistério da
Secretária da Educação Efetivo ou Categoria F;
II - Ter, no mínimo cinco anos de experiência como docente
de Língua Estrangeira Moderna e/ou Língua Portuguesa;
III - Ser portador de diploma de Licenciatura Plena em
Letras, preferencialmente com habilitação em língua estrangeira
moderna;
IV - Apresentar proposta de trabalho escrita, para ser avaliada pelo Conselho Consultivo do CEL, conforme artigo 24 da
Resolução 44/14.
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA
COMUNICADO
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador Pedagógico para atuar em escola jurisdicionada à Diretoria
de Ensino – Região Araraquara
O Dirigente Regional de Ensino, de acordo com a Resolução
SEDUC-3, de 11 de janeiro de 2021, torna público o período de
inscrição para Professor Coordenador, nesta Diretoria.
I - Dos requisitos de habilitação para o preenchimento da
função:
1. ser docente titular de cargo ou ocupante de função-atividade, podendo se encontrar na condição de adido ou readaptado, sendo que, neste último caso, a designação somente poderá
ocorrer após manifestação favorável da Comissão de Assuntos
de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão Pública - CAAS;
2. contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no
magistério público estadual;
3. ser portador de diploma de licenciatura plena.
II - Para o desempenho da função, o Professor Coordenador
deverá apresentar um perfil profissional que atenda às seguintes
exigências:
1. atuar como gestor pedagógico, com competência para
planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos;
2. orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões
pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar
e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo;
3. ter como prioridade o planejamento, a organização e
o desenvolvimento das atividades pedagógicas, utilizando os
materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos, sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educação;
4- apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequência dos estudantes, para a tomada de decisões visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade de estudos;
5- coordenar as atividades necessárias à organização, ao
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos
resultados dos estudos de reforço e de recuperação;
6- decidir, juntamente com a equipe gestora e com os
docentes das classes e/ou dos componentes curriculares, a
conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções
imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos
alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, e
a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva;
7- orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como
as disposições curriculares, pertinentes às áreas do conhecimento e componentes curriculares que compõem o currículo dos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
8- coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente
com os professores e demais gestores da unidade escolar, em
consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos
e metas a serem atingidos;
9- tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço
dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que
assegurem:
a. a participação proativa de todos os professores, nas
horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações
de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e
avaliação das propostas de trabalho programadas;
b. a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de
avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como
às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;
c. as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologias significativas para os alunos;
d. a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem
sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola;
III - Período de inscrição:
Os candidatos deverão enviar, no período de 18/11/2021 a
24/11/2021, por e-mail ou protocolar na secretaria, suas propostas de trabalho para as referidas unidades escolares.
IV - Apresentação da Proposta de Trabalho, contendo:
a. Plano de Formação Continuada dos docentes, contemplando ações a serem desenvolvidas, visando o desenvolvimento
e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado nos
princípios que norteiam o Currículo Oficial do Estado de São
Paulo. Tais ações deverão ser pautadas na análise dos indicadores de desempenho da escola;
b. Currículo atualizado e documentado, contendo certificados de participação em cursos de atualização profissional
oferecidos pela SEE, DE, ou outros, e experiência profissional na
área de Educação.

São Paulo, 131 (219) – 271
V - Entrevista e avaliação da Proposta de Trabalho:
a. as propostas de trabalho inicialmente apresentadas pelos
candidatos para o posto objeto desta inscrição serão selecionadas pela equipe gestora da UE e, após, somente os autores
destas serão chamados para a entrevista, ocasião em que serão
feitas as apresentações do histórico profissional e da proposta
de trabalho, cujo detalhamento será organizado pelo Diretor de
Escola e pelo Supervisor de Ensino;
b. a entrevista a que se refere a alínea anterior será previamente agendada a partir de 25 de novembro de 2021.
A entrevista será presencial, respeitando as normas sanitárias.
VI – Das vagas oferecidas:
ARARAQUARA
EE ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Iniciais - 01 vaga
Endereço: Praça Dr. Pedro de Toledo, 771 – Centro
Telefone: (16) 3322-3341
E-mail: e022020a@educacao.sp.gov.br
EE PROFESSORA LETÍCIA GODOY DE CARVALHO LOPES
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino
Médio Regular - 01 vaga
Endereço: Avenida Pedro Galeaze, 370 - Jardim das Roseiras
Telefone: (16) 3324-2256
E-mail: e022123a@educacao.sp.gov.br
EE BENTO DE ABREU
Segmento: Ensino Fundamental – Anos Finais - 01 vaga
Endereço: Rua Padre Duarte, 2821 – CentrO
Telefone: (16)3336-6816
E-mail: e021854a@educacao.sp.gov.br
MATÃO
EE DOUTOR LEOPOLDINO MEIRA DE ANDRADE
Segmento: Ensino Fundamental - Anos Finais - 01 vaga.
Endereço: Rua Serafim Hermida Soares, 336 – Jardim
Paraiso II
Telefone: (16) 3382-1293
E-mail: e024961a@educacao.sp.gov.br
AMÉRICO BRASILIENSE
EE DOUTOR ALBERTO ALVES ROLLO
Segmento: Ensino Médio – 01 vaga
Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes, s/n -Vila Nova
Cerqueira
Telefone: (16) 3392-2971
E-mail: e907704a@educacao.sp.gov.br
EE PROFESSORA DINORA MARCONDES GOMES
Segmento: Ensino Médio – 01 vaga
Endereço: Rua Emília Galli, 549 – Centro
Telefone: (16) 3392-1335
E-mail: e021830a@educacao.sp.gov.br
VII - Disposições finais:
a) As etapas deste processo de seleção não poderão ser
feitas por procuração.
b) Uma vez tendo entregue sua proposta de trabalho, o
candidato estará ciente e de acordo que, após a realização da
entrevista, é de exclusiva decisão da equipe gestora da escola
acatar ou rejeitar qualquer uma das propostas apresentadas.
c) O candidato só poderá ser designado como Professor
Coordenador quando houver professor substituto para ministrar
as suas aulas e/ou classe.
d) Os casos omissos serão decididos pela Direção da Escola
e Supervisão de Ensino, conjuntamente.
e) A designação será publicada em 26/01/2022.
NOTIFICAÇÃO N° 18/2021
PROCESSO Nº 00230/2018
CONTRATO N. º 11/2018
CONTRATADA: BARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS –
EIRELI
CNPJ: 02.074.374/0001-87
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de limpeza,
asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA
e demais documentos constantes do processo administrativo
em epígrafe.
Prezados administradores da empresa BARUS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS – EIRELI, a Diretoria de Ensino – Região de
Araraquara informa que, com base no relato da direção das
escolas estaduais atendidas pela contratada, a execução contratual encontra-se parcialmente ineficiente pelos motivos abaixo
mencionados:
1) Atraso no pagamento de salários, o que desmotiva os
funcionários e provoca infrequência;
2) Atraso no pagamento de vale-transporte, dificultando o
deslocamento dos funcionários;
3) Atraso no pagamento de vale-refeição ou vale-alimentação, desmotivando funcionários;
4) Atraso na reposição de funcionários ausentes, sobrecarregando os que compareceram;
5) Em alguns casos, não reposição de funcionários que
faltaram;
6) Visitas insuficientes da supervisora ou representante da
empresa.
Diante dos problemas acima verificados, a prestação do
serviço de limpeza em ambiente escolar teve queda em sua
qualidade, o que refletiu na nota das avaliações realizadas pelos
ficais de contrato (diretores de escola e vices), causando glosas
de 10%, isto é, liberação de somente 90% da fatura nos meses
de setembro e outubro, conforme a média geral dos relatórios
de avaliação de qualidade (RAQ).
Destarte, é mister a solução dos problemas apontados porque a comunidade escolar depende da boa prestação de serviços
de limpeza para que as atividades pedagógicas de ensino e
aprendizagem e os serviços administrativos sejam desenvolvidos
da melhor forma possível, com respeitos aos protocolos instituídos pelo Plano São Paulo.
A Diretoria de Ensino – Região de Araraquara NOTIFICA a
contratada sobre a possibilidade de ser praticado o ato administrativo que ensejará a rescisão contratual com base na cláusula
DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Esta NOTIFICAÇÃO é motivada pelo não cumprimento
de parte das obrigações elencadas nos incisos da CLÁUSULA
QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA, especificamente I, III, VIII, IX, XII:
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo
de Referência, que constitui Anexo I do Edital indicado no
preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de
todos os recursos materiais e humanos necessários;
III - fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços
os equipamentos de proteção individual adequados à atividade,
o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;
VIII – responder pelos encargos trabalhistas previdenciários,
fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste
contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;
IX - manter seus profissionais identificados por meio de
crachá com fotografia recente;
XII – apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os
comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das
obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas
aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado
na prestação de serviços objeto deste contrato;
Considere-se ainda que, devido ao atraso injustificado no
pagamento dos funcionários que atuam no serviço de limpeza
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