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EDITALPARAPROJETODEAPOIOTECNOLOGIAEINOVAÇÃO-PROATEC

EDITALDEINSCRIÇÃOPARA PROFESSOR DEAPOIOATECNOLOGIAEINOVAÇÃO- PROATEC.O
Dirigente Regional de Ensino de Santos e o Diretor da EE Professor Idalino Pinez, nos termos
daResoluçãoSeduc7,de11/01/2021,estabeleceosprocedimentosgeraisparaainscrição,seleção e
credenciamento de docentes efetivos, não efetivos e contratados interessados ematuar
comoProfessordeApoioaTecnologiae Inovaçãono anode2022.

Processo de Inscrição, Seleção e Credenciamento para o Ano Letivo de
2022paraProfessordeApoioaTecnologiaeInovação-PROATEC.
O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura de inscrições, para o processo
decredenciamento, seleção e classificação aos docentes titulares de cargo, não titulares de
cargoe contratados interessados em atuar como Professor de Apoio a Tecnologia e Inovação
no anode 2022 na EE PROFESSOR IDALINO PINEZ , para eventual saldo remanescente PósAtribuiçãorealizadaemnívelde UnidadeEscolar(Efetivos,NãoEfetivoseContratados).
I -DoCronogramaparaInscrição
Período:de25/01/2022a28/01/2022,das9hàs17h.Localde
Inscrição: Receberemos as propostas online, via e-mail

e042134a@educacao.sp.gov.brarquivo em
formato PDF. Enviar junto com a documentação um
telefone para contato.

II – Entrevista: será agendada pela Equipe Gestora (Diretor de Escola,
CoordenadorPedagógicoeSupervisordeEnsino).

I–DasAtribuições:
SãoatribuiçõesdoProfessorqueatuaránoProjetodeApoioaTecnologiaeInovação:
Iapoiartodososestudanteseprofissionaisdaunidadeescolarabaixar,fazerloginenavegarnosaplica
tivosdoCentrodeMídias daEducaçãodeSãoPaulo(CMSP);
II -orientartodososestudanteseprofissionaisdaunidadeescolarquantoaousoemanuseiode
equipamentos tecnológicos disponíveis, tais como notebooks, desktops,
televisores,webcams,microfones,estabilizadores,tabletsetc;

III apoiaragestãoescolarnapesquisa,escolhaecompradeequipamentostecnológicoserecursosd
igitais, observandoasespecificaçõesenecessidadesdaunidadeescolar;
IV -darsuporteparatodaequipeescolarnavegareutilizardeformaadequadaoDiáriode

ClasseDigital;
V -formarestudantesprotagonistas,taiscomogremistas,acolhedoreselíderesdeturma,paraque
possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, além de outros recursos
eequipamentos digitais;
VI -apoiartodososestudanteseprofissionaisdaunidadeescolaranavegareutilizardeforma
adequadaa SecretariaEscolarDigital(SED);
VII - identificar necessidades de manutenção de equipamentos na unidade escolar
eencaminhá-lasparaplanejamentojuntoàsAssociaçõesdePaiseMestresAPMerealizaçãopormeiodoProgramaDinheiro DiretonaEscolaPaulista;e
VIII formareorientartodaaequipeescolarparausodosequipamentosdeformaagarantirumtrabalho
baseadonoensino híbridona unidadeescolar
II–Dosrequisitos:
I -serdocentevinculadoàredeestadualdeensino;IIserportador dediplomadelicenciatura plena
AlteraaResoluçãoSeduc-7,de11-012021,queInstituioProjetodeApoioaTecnologiaeInovaçãonasunidadesescolaresdaredeestaduald
eensinoedáprovidênciascorrelatas
OSecretáriodaEducação,resolve:
Artigo1º-AlteraroincisoIIdoartigo4ºdaResoluçãoSeduc-7,de11-01-2021,quepassaavigorarcom
aseguinte redação:
"Artigo 4º-...
II serportadordediplomadelicenciaturaplena,deBachareloudeTecnólogodenívelsuperior.
"(NR)
Artigo2º-Incluiro§5ºnoartigo4ºdaResoluçãoSeduc-7,de11-012021,quepassaavigorarcomaseguinte redação:
"Artigo 4º-...
§ 5º - As aulas do Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovação deverão ser
atribuídasprioritariamenteaosdocenteslicenciadose,naausênciadestes,aosbacharéisetecnólogos.
ResoluçãoSeduc49,de27/04/2021,alteraaResoluçãoSeduc7,de11/01/2021:
Artigo1º-Incluiro§6ºnoartigo4ºdaResoluçãoSeduc-7,de11-01-2021,comaseguinteredação:
"Artigo 4º-...
§6ºNaausênciadedocentesprevistosnoincisoIIdesteartigo,poderãoatuarnoprojeto,atéqueseapresent
edocentecomasformaçõesexigidas,naseguinteordemdeprioridade:
1-alunosdeúltimoanodecurso,devidamentereconhecido,deLicenciaturaPlena;2portadoresdediplomadeLicenciatura Curta;

3alunosdoúltimoanodecursodevidamentereconhecidodeBachareladooudeTecnologiadenívelsup
erior."
III –DasVagasdaUnidadeEscolar:
Artigo2ºAcargahoráriadoProjetodeApoioaTecnologiaeInovaçãodasunidadesescolarespoderácontarcom:
I -1(um)Professorcomdedicaçãode20(vinte)horas,paraunidadesescolarescom4a7classes;
II -1(um)Professorcomdedicaçãode40(quarenta)horas,paraunidadesescolarescom8a12
classes;
III 1(um)Professorcomdedicaçãode40(quarenta)horase1(um)Professorcomdedicaçãode20(vinte
)horas, para unidadesescolares com13a20classes;
IV -2(dois)Professorescomdedicaçãode40(quarenta)horas,paraunidadesescolarescom21
a40classes;
V2(dois)Professorescomdedicaçãode40(quarenta)horase1(um)Professorcomdedicaçã
ode20(vinte) horas,paraunidades escolarescommaisde40 classes.
§ 1º - As unidades escolares, que façam jus à dedicação de professor pela carga horária de
40(quarenta) horas semanais, poderá subdividi-la em duas cargas horárias de 20 (vinte)
horaspara possibilitaraatuaçãodedocente contratado.
§ 4º - Excepcionalmente, a Diretoria de Ensino poderá proceder à atribuição de carga
horáriainferior a 20 (vinte) horas, caso não haja professor com disponibilidade para
atribuição decargahoráriade20 horas.
QUANTIDADEDEDOCENTESPARAATENDIMENTO:
Professorcomdedicaçãode40(quarenta)horas:Quantidade01Pro
fessorcomdedicaçãode20(vinte)horas:Quantidade02
EsclarecemosqueoProfessorqueatuaránoProjetodeApoioaTecnologiaeInovaçãodeverátrabalh
ar em todos os períodos da escola distribuídos em todos os dias da semana , conforme
previstonaResolução7/2021,conformeapresentado noitemV,desteEdital.
IV –DaAtribuição:
- Para fins de atribuição do referido Projeto, cabe ao gestor da Unidade Escolar, em
conjuntocom os Professores Coordenadores e o Supervisor de Ensino, a indicação ou seleção
dosdocenteseformaçãodebanco reserva deinteressados paraatuaçãonoprojeto.
- Nocasodedocentereadaptado,aatribuiçãosomentepoderáocorrerdesdequeasatribuiçõesdop
rojetosejamcompativeiscomoRoldeatividadesdaSúmuladeReadaptação.
Nainexistênciadedocentesefetivosenãoefetivos,odocentecontratadonostermosdaLeiComple
mentar 1.093, de 16-07-2009, poderá atuar no projeto, com a atribuição de 20
horas,desdequepossuaaulasregularesatribuídas.
- O docente que tiver as aulas atribuídas deverá exercer as atribuições específicas do
projetopresencialmente,naunidadeescolar.

V –DaCargaHorária
- A carga horária a ser cumprida pelo Professor no Projeto de Apoio a Tecnologia e
Inovaçãoseráde20(vinte)ou40(quarenta)horassemanais,distribuídasportodososdiasdasemana.
§ 1º - A carga horária do Professor no projeto deverá ser distribuída por todos os turnos
defuncionamento daescola,naseguinte conformidade:
a) Cargahoráriade40(quarenta)horassemanais:
1 - 32 (trinta e duas) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para ações destinadas
àsorientaçõesdosestudanteseprofessoreseoutras atividadesdo projeto;
2 - 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem cumpridas em reuniões
deplanejamento eavaliaçãoagendadaspelaEquipeGestora;
3 - 14 (quatorze) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na
UnidadeEscolar, destinadas para estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à
função a qualfoi designado.
b) Cargahoráriade20(vinte)horassemanais:
1 - 16 (dezesseis) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, para as ações destinadas
àsorientaçõesdosestudanteseprofessoreseoutrasatividadesdoprojeto;
2 - 3 (três) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem cumpridas em reuniões
deplanejamento eavaliaçãoagendadaspelaEquipeGestora;
3 - 7 (sete) aulas, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, a serem realizadas na
UnidadeEscolar, destinadas para estudos, planejamento e demais atribuições inerentes à
função a qualfoi designado.
§2º - O Professor em atuação no Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovação deverá
usufruirfériasnaconformidadedoestabelecido noCalendárioEscolar.
- O Professor do projeto, quando atuar no período compreendido entre 19 (dezenove) e
23(vinte e três) horas, fará jus ao percebimento da Gratificação por Trabalho no Curso Noturno
-GTCN, de que tratam os artigos 83 a 88 da Lei Complementar 444/85, correspondente às
horastrabalhadas.(artigo6º).
VI –DasespecificidadesdafunçãodeProfessordeApoioaTecnologiaeInovação,nasescolasPEI:
- O Professor do projeto, quando atuar em escola do Programa Ensino Integral, não fará jus
aopercebimentodaGratificaçãodeDedicaçãoPlenaeIntegralGDPI,dequetrataaLeiComplementar1.164de04-01-2012,
alteradapelaLeiComplementar1.191,de28-12-2012.
VII –Dassubstituições,cessaçãoeRecondução:
- Odocente,comatribuiçãonostermosdestaresolução,nãopoderásersubstituído.
Parágrafoúnico-Épermitidaasubstituiçãoapenasduranteoperíodo
emqueduraralicençaàgestanteoulicença-adoção,sempossibilidadedeprorrogação.
- Odocente,comatribuiçãonostermosdestaresolução,terácessadasuarespectivacargahorária
deprojeto,nasseguintessituações:
I -aseupedido,mediantesolicitaçãoporescrito;

II -acritériodaadministração,emdecorrênciade:
a) nãocorresponderàsatribuiçõesrelativasaoprojetoouobterresultadoinsatisfatórionaavaliação
dedesempenho;
b) entraremafastamento,aqualquertituloexcetolicença-gestanteeadoção,porperíodosuperiora15 (quinze) dias,interpolados ou não,noanocivil;
c) aunidadeescolardeixardecomportaroprojeto;
d) descumprimentodenormaslegais;
e) nãoatendimentodeconvocaçõespararealizaçãodeatividadesdeformaçãocontinuadaedequalifi
caçãoprofissionalpropostaspelaDiretoriadeEnsinoepelosórgãoscentraisdaPasta.
§ 1º - Na hipótese da alínea "a" do inciso II deste artigo, a proposta de cessação da
atribuiçãoseráobjetodemanifestaçãoporpartedodocenteinteressado,comooportunidadedecont
raditório.
§ 2º - A cessação da atribuição a que se refere o §1º deste artigo dar-se-á por decisão
conjuntada equipegestora e doSupervisordeEnsinoda unidade.
- O docente, que tiver sua atribuição cessada, em qualquer uma das situações previstas
noartigo8ºdestaresolução,somentepoderáternovaatribuiçãonoProjetonoanoletivosubsequent
e ao da cessação.
Parágrafoúnico-Exclui-sedarestrição,aqueserefereocaputdesteartigo,odocente:
1 - cuja atribuição tenha sido cessada em decorrência de extinção do projeto na unidade
emque atua.
2 -quevieraserindicadoparaatuarcomoProfessordoprogramaemoutraunidadeescolardamesma
Diretoriade Ensino.
- PoderáhaverreconduçãodoProfessornoprojeto,paraoanoletivosubsequente,semprequesua
atuação obtiver aprovação na avaliação de desempenho a ser realizada no último
bimestreletivodecadaano.
§1º-Adecisãopelarecondução,dequetratao"caput"desteartigo,seráregistradaejustificada com a
comprovação do pleno cumprimento das atribuições do Projeto de Apoio
aTecnologiaeInovação.
§ 2º- A cessação da atribuição do docente, em decorrência da decisão por sua não
recondução,deverá ocorrer no 1º dia letivo ou 1º dia de atividade docente do ano subsequente
ao
daavaliaçãodedesempenhoprevistono"caput"desteartigo,conformeorientaçãodaCoordenadori
adeGestão de RecursosHumanos-CGRH.
- ACoordenadoriaPedagógica-COPED,aEscoladeFormaçãoeAperfeiçoamentodosProfissionais
da Educação -EFAPE, a Coordenadoria de Informação, Tecnologia e Matrículas CITEMeaCoordenadoriadeGestãodeRecursosHumanosCGRH,poderãopublicarinstruçõescomplementaresquesefaçamnecessáriasaocumprimentodapr
esenteresolução.
VIII –DaInscriçãonaUnidadeEscolar:
- OcandidatodeveráleratentamenteasorientaçõesdoEdital.

IX –DasDisposiçõesFinais:
- OcandidatodeveráentraremcontatocomaescolaeagendarcomaDireção,aapresentaçãodosdoc
umentoseentrevista.
- ocandidatoquenãoapresentarosdocumentosoufaltaraoagendamentoserádesclassificado.
- ACoordenadoriaPedagógica-COPED,aEscoladeFormaçãoeAperfeiçoamentodosProfissionais
da Educação -EFAPE, a Coordenadoria de Informação, Tecnologia e Matrículas CITEMeaCoordenadoriadeGestãodeRecursosHumanosCGRH,poderãopublicarinstruçõescomplementaresquesefaçamnecessáriasaocumprimentodapr
esenteresolução.

Guarujá,24 deJaneiro de 2022.

Rosemary Santana de
Oliveira
DiretordeEscola
RG24.326.687-X
(assinadonooriginal)

