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ENSINO hdiDIO E C.E.L.

EDITAL PARA sELEGao DE pROFEssOR COORDENADOR
A Dire€ao da E.E. Dom Jayme de Barros Camara, no uso de suas atribui€5es legais e

com fundamento na Resoluc5o SE 44 de 13/08/2014, torna ptiblico o processo seletivo para a
funGao gratificada de Professor Coordenador do Centro de Estudos de Linguas, nesta Unidade
Escolar.

1 -Da Vaga:
1 vaga para Professor Coordenador do Centro de Lfnguas -CEL

2 -Dos requisites para o exercicio da fun€5o: -I -ser docente integrante do Quadro do Magisterio da Secretaria da Educac5o;
11 -ter, no minimo, cinco anos de experiencia como docente de Lingua Estrangeira Moderna

e/ou de Lfngua Portuguesa;
Ill -ser portador de diploma de licenciatura plena em Letras, preferencialmente com habilitac5o

em uma lingua estrangeira moderna;
lv -apresentar proposta de trabalho escrita, para ser avaliada pelo Conselho Consultivo do CEL

de que trata o artigo 24 desta resoluc5o.
Paragrafo unico -A indica€ao para Professor Coordenador do CEL podera recair em docente

readaptado, desde que apresente previa manifestaczio favoravel da Comiss5o de Assuntos de
Assistencia a Satide - CAAS, da Secretaria de Gest5o Ptiblica, e que atenda os requisitos

constantes dos incisos deste artigo, bern como demonstre possuir perfil profissional, na
conformidade do que disp5e o artigo 20 da resolucao.

3 -Da carga hordria:
0 docente designado Professor Coordenador do CEL cumpri.ra carga horaria de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, distribuidas proporcionalmente pelos dias e turnos de
funcionamento do centro, fazendo jus ao pagamento da Gratificacao de Fun€ao institufda pela
Lei Complementar 1.018, de 15--10-2007.

4 - Das atribuic6es do Professor Coordenador:
Ao docente designado para o exercicio das atribui€5es de Professor Coordenador do CEL
cabers:

I -responsabilizar-se pelo cumprimento da proposta pedag6gica e normas de funcionamento e
organizagao do CEL;

11 -assessorar o Diretor de Escola da unidade vinculadora quanto as decis6es referentes ao CEL,

tais como as que tratarem de matrfculas, agrupamentos de alunos, organiza§ao curricular,
utilizag5o de recursos didaticos, horario de aulas e calendario escolar;

111 - assessorar a direg5o da unidade vinculadora na coordenaca~o das atividades de

planejamento e avalia€ao dos cursos de lfngua estrangeira, assim como na elaboragao dos
respectivos planos de curso, zelando pelo seu cumprimento;

lv - desenvolver atividades, em conjunto com o professor coordenador da escola vinculadora,
que favorecam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de II'ngua estrangeira;
V -garantir a orienta€5o pedag6gica nas diversas etapas do curso, coordenando as atividades

de aperfeicoamento e atualizac§o dos professores;
VI -estabelecer, em conjunto com os professores, os procedimentos de controle e avalia€5o do
processo de ensino e aprendizagem continuada;
Vll - buscar a colaboracao e parcerjas com 6rgaos governamentajs e n§o governamentais para

o enriquecimento, tanto da capacita€ao de professores, quanto da aprendizagem dos alunos;
VIIl - informar e orientar a comunidade escolar e local acerca do funcionamento do CEL, de

modo que haja maior colaboragao e participa€a.9 de todos no processo educativo;
lx -elaborar relat6rio semestral das atividades do CEL;

X -realizar reuni6es com professores, pais e alunos.

5 -Do perfil do profissional:
Do candidato a esperado a seguinte perfil profissional:
I - lideranga e competencia profissional;

11 -capacidade para assessorar a dire§ao da escola vinculadora na gestao das ac6es e atividades
do CEL;

Ill - criatividade, iniciativa e senso de organiza§ao para coordenar e articular os trabalhos

desenvolvidos no CEL de forma integrada aos da unidade vinculadora;
lv -receptividade a mudancas e inovag5es pedag6gicas;
V -afinidade com a realizac5o de trabalho cooperativo e em equipe.

6 -Do plano de trabalho:
0 candidato a vaga de Professor Coordenador Pedag6gico devera apresentar urn plano onde

devem constar:
a -ldentifica€ao completa incluindo descri€ao sucinta de sua trajet6ria escolar e de forma¢ao,

bern como suas experiencias profissionais;
b -Justificativas e resultados esperados, incluindo diagn6stico fundamentado por meios de

resultados de avaliag5es externas, do segmento/nivel no qual pretende atuar;
c -Adaptacao e flexibiliza€ao curTicular;

d -Os objetivos e descri§6es sinteticas das a§6es que pretende desenvolver;

e- Proposta de avalia€5o e acompanhamento de projeto e estrat€gias para garantir a seu
monitoramento e execu€5o com eficacia;

7 - Da entrevista:
A entrevista sera agendada, ap6s a entrega dos documentos e versafa sobre as competencias
relacionadas as atribuic5es da fun¢5o e sobre a perfil profissional do candidato e sera realizada
pela Dire€§o da Unidade Escolar em parceria com a Supervis§o de Ensino.

8 - Etapas:
1 -lnscric5o e entrega de documentos: de 07/03/2022 a 18/03/2022, das 08 as 16:30 para a
Diregao da Unidade Escolar.

