
 

EDITAL-Nº 001/2022 

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS- PCAE 

 

Fundamento legal: Resolução SE 03, de 11-01-2021, que dispõe sobre a 

função gratificada de Professor Coordenador de agrupamento de escolas, 

Resolução 10, que altera a Resolução Seduc 03, de 11-01-2021 e Resolução 

SEDUC 129, de 19-11-2021, que acrescenta dispositivos da Resolução Seduc-

3, de 11-1- 2021, Resolução Seduc-6, de 11-1-2021 e Resolução SEDUC-75, 

de 7-12-2018. 

 

A Diretoria de Ensino de Tupã - Região de Tupã, a fim de uniformizar 

procedimentos, fundamentada na Resolução Seduc 3, de 11-01-2021,  

Resolução 10, que altera a Resolução Seduc 03, de 11-01-2021 e Resolução 

SEDUC 129, de 19-11-2021, que acrescenta dispositivos da Resolução Seduc-

3, de 11-1- 2021, Resolução Seduc-6, de 11-1-2021 e Resolução SEDUC 75, 

de 7-12-2018, torna pública a abertura de inscrições para professores 

interessados em exercer a função de Professor Coordenador 

de Agrupamentos de Escolas- PCAE. 

I- DA INSCRIÇÃO 

Encaminhar solicitação de inscrição digitalmente via e-mail administrativo para 

a Diretoria de Ensino de Tupã. 

Período: de 14 a 21 de janeiro de 2022. 

Horário: 8h00 às 17h00 

 

II-VAGAS 

07 (sete) vagas  

III - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

a) RG e CPF; 

b) Diploma de licenciatura Plena; 

cl Comprovante do sistema da Secretaria Escolar Digital (SED), comprovando 

a situação funcional; 

d) Declaração de Tempo de Serviço Magistério Público Estadual; 



e) Declaração de Disponibilidade para cumprimento de carga horária como 

professor coordenador de Agrupamento de Escolas; 

f) Declaração que não responde a processo administrativo e não sofreu 

penalidades entre as previstas nos incisos lV, V e Vl do artigo 251 da Lei nº 

10.261/68; 

g) Currículo atualizado; 

h) Copias dos certificados dos Cursos de atualização profissional oferecidos 

pela SEE e/ou Diretoria de Ensino, se tiver; 

i) Anuência do superior imediato; 

j) Ficha de inscrição preenchida (anexo I). 

Obs: Digitalizar e juntar documentos solicitados no formato PDF, anexar ao e-

mail e encaminhar para a Diretoria de Ensino através do e-mail oficial 

(detupa@educacao.sp.gov.br)  c/c  venir.sanches@educacao.sp.gov.br). 

 

IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Resolução Seduc-3, de 11-1-2021 

Artigo 5º- Constituem-se atribuições do docente designado para o exercício da 

função gratificada de Professor Coordenador - PC: 

(...) 

II - para acompanhamento de um agrupamento de unidades escolares.  

a) apoiar e fortalecer o papel dos Professores Coordenadores das respectivas 

unidades escolares quanto à gestão pedagógica, no que tange às rotinas de 

trabalho semanais de apoio à qualificação do plano de aula do professor, de 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes e suporte formativo aos 

professores, visando à melhoria da aprendizagem dos estudantes;  

b) implementar as orientações e as pautas de Acompanhamento Pedagógico 

Formativo nas escolas, propostas pela SEDUC;  

c) apoiar e fortalecer os Professores Coordenadores na elaboração e 

implementação do Plano de Melhoria do Método de Melhoria de Resultados 

(MMR);  

d) participar, semanalmente, de forma presencial ou a distância, de reunião de 

planejamento, alinhamento e orientação do Acompanhamento Pedagógico com 

o Supervisor de Ensino que atuar como ponto focal do Acompanhamento 

Pedagógico Formativo;  
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e) planejar e apoiar as atividades de gestão pedagógica em conjunto com os 

Professores Coordenadores e Diretores de Escola, com uma postura formativa, 

com vistas ao desenvolvimento profissional da equipe gestora;  

f) disseminar boas práticas de gestão pedagógica aos Diretores e Professores 

Coordenadores das escolas que acompanha, incentivando e apoiando a sua 

implementação de forma adaptada à realidade de cada escola;  

g) participar das ações formativas focadas no suporte ao acompanhamento 

pedagógico realizadas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação - EFAPE e Diretoria de Ensino;  

h) nas respectivas instâncias regionais:  

1 - estabelecer parceria com os Supervisores das unidades escolares que 

acompanha, alinhando frequentemente os combinados estabelecidos, avanços 

e pontos de atenção, solicitando sempre que necessário, atuação conjunta 

para ações pedagógicas.  

2- indicar, ao Supervisor de Ensino que atuar como ponto focal do 

Acompanhamento Pedagógico Formativo, necessidades de ações formativas 

dos Professores Coordenadores e Professores com apoio dos PCNP.  

Parágrafo único- A rotina de trabalho do PC que acompanha o agrupamento de 

escolas será de caráter formativo, reflexivo e prático, por meio de atividades 

estruturadas e formativas com sua equipe no apoio à gestão pedagógica. 

V - DOS REQUISITOS: 

Resolução Seduc 3, de 11-1-2021: 

Artigo 7º - Constituem-se requisitos para o exercício da função de Professor 

Coordenador nas unidades escolares e nos Núcleos Pedagógicos das 

Diretorias de Ensino:  

I - ser docente titular de cargo ou ocupante de função- -atividade, podendo se 

encontrar na condição de adido ou em readaptação, 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;  

II - contar com, no mínimo, 3 anos de experiência no magistério público 

estadual; III - ser portador de diploma de licenciatura plena.  

§ 1º - O docente contratado nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-

2009, não poderá ser designado para o exercício das atribuições de Professor 

Coordenador. 

VI – Dos Critérios: 



1- A análise do currículo acadêmico e da experiência profissional do candidato, 

em especial com vistas à atuação de Professor Coordenador; 

2- A compatibilização do perfil e da qualificação profissional do candidato com 

a natureza das  atribuições relativas ao posto de trabalho a ser ocupado; 

3- A valorização dos certificados de participação em cursos promovidos pela 

Secretaria da Educação, em especial aqueles que se referem diretamente  à 

área de atuação de Professor Coordenador; 

4- A contextualização das necessidades formativas dos Professores 

Coordenadores das Unidades Escolares em que atua. 

VII- Da proposta de Trabalho 

Apresentar Proposta de Trabalho contendo no mínimo: 

a- Nome do candidato; 

b- Escola sede; 

c- Ações a serem desenvolvidas nas escolas de acordo com as atribuições 

previstas na Resolução Seduc 03/2021, artigo 5º, inciso II, visando o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

VIII – Da entrevista 

Após análise dos requisitos pela equipe da Diretoria de Ensino, será 

agendada entrevista com o Dirigente Regional de Ensino, Supervisor Ponto 

Focal do Acompanhamento Pedagógico Formativo – APF e Diretor do Núcleo 

Pedagógico para análise dos critérios dispostos neste edital. Na data de 

24/01/2022 serão agendados com os candidatos os dias e horários da 

entrevista. 

IX- Da seleção: 

 Será indicado o professor que melhor atender aos critérios, atribuições e 

requisitos dispostos no presente Edital. 

X- Da designação 

 Para ser considerado credenciado, observar-se-ão as seguintes 

exigências: 

a- Inscrição na Diretoria Regional de Ensino; 

b- Apresentação de documentos comprobatórios; 

c- Apresentação da Proposta de Trabalho; 

d- Entrevista individual; 

e- Atendimento aos critérios e requisitos presente neste Edital. 



Obs. A designação do Professor Coordenador de Agrupamento de Escolas 

– PCAE – será realizada por ato da Dirigente Regional de Ensino em Diário 

Oficial. 

XI – Das disposições finais: 

As etapas deste processo seletivo não serão realizadas por procuração. 

a) O Professor Coordenador de Agrupamento de Escolas – PCAE cumprirá  

40 horas semanais de trabalho, em todas as unidades que acompanhará, em 

seus turnos de funcionamento. 

b) Uma vez entregue sua Proposta de Trabalho, o candidato estará ciente 

e de acordo que, após a realização da entrevista, é de exclusiva decisão da 

Diretoria de Ensino – Região de Tupã  a seleção dos Interessados. 

c) Os casos omissos serão apreciados e analisados pela Comissão 

responsável da Diretoria de Ensino – Região de Tupã.  

d) Após o processo de indicação, caso não tenha candidato que atenda o 

disposto neste edital e não havendo preenchimento das vagas para a função 

gratificada de Professor Coordenador, será reaberto outro período de 

indicação. 

Este Edital tem validade somente para este processo de indicação. 

 

Estância Turística de Tupã, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

Lucimeire Rodrigues Adorno 

RG 14.068.956 

Dirigente Regional de Ensino  

 

ANEXO  I 

SELEÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – 

PCAE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Candidato:____________________________________________________________________ 

Escola Sede:___________________________________________________________________ 

Diretoria de Ensino:_____________________________________________________________ 

Telefone para contato: (___) _____________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 


