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Rede nº 397/22  

Data: 15/06/2022  

Assunto: CHAMADA COPED – QUADRO DO MAGISTÉRIO 2022 

  

 

Senhores Diretores;   

  

A Coordenadoria Pedagógica - COPED está selecionando profissionais do quadro 

do magistério para atuarem como técnicos para atuarem na COPED.  

Os servidores selecionados e designados nesta Coordenadoria farão jus à 

Gratificação de Atividade Pedagógica que conferirá o valor adicional de R$ 

1.707,75. 

 

I – Requisitos obrigatórios  

● ser titular de cargo do Quadro do Magistério;  

● ter concluído estágio probatório;  

● obter anuência do superior hierárquico;  

● não estar em procedimento de aposentadoria.  

 

II - Da inscrição e análise das candidaturas  

As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento deste formulário Chamada 

COPED 2022 (google.com)  até o dia 13 de junho de 2022. Haverá, no formulário, um 

campo para a inclusão do currículo profissional, que deverá estar em formato PDF.  

 

III - Das disposições gerais sobre as vagas  

● As oportunidades de trabalho estão localizadas no município de São Paulo, Praça 

da República, 53.  

● Jornada de 40 horas semanais, sendo 8h diárias, a serem cumpridas 

presencialmente.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzSWDUTpjNZ6ui-K2TzJLaeTzoiJ88UYUTJx7ahDCACJASw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzSWDUTpjNZ6ui-K2TzJLaeTzoiJ88UYUTJx7ahDCACJASw/viewform
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● Destacamos as seguintes posições: Técnico do Acompanhamento Formativo; 

Técnico em Currículo; Técnico do CONVIVA; Técnico de Avaliação e 

Monitoramento entre outros.  

IV - Etapas do processo seletivo  

Etapa 1 – Análise Curricular - A análise curricular será organizada pelo diretor de 

cada setor interessado e deverá seguir os seguintes critérios: tempo de atuação na 

área; formação acadêmica; relevância das experiências de trabalho; avaliação de 

trabalhos pregressos realizados pelo candidato junto à SEDUC.  

Etapa 2 – Análise profissional  

● Verificação de referências profissionais junto a seus pares e superiores;  

● Análise de produção textual técnica específica para o perfil indicado pelo 

candidato.  

 

Etapa 3 – Entrevistas - Os candidatos serão chamados para realização de 

entrevista presencial ou de forma remota, a ser realizada por membro do setor 

interessado.  

Etapa 4 – Teste escrito - Os candidatos aprovados realizarão um teste escrito 

relacionado ao perfil escolhido.  

 

V - Das disposições gerais  

● A participação neste processo de cadastramento não implica, necessariamente, 

no seu afastamento junto às coordenadorias ou qualquer outro órgão da Secretaria.  

● O seu cadastro poderá ser acionado a partir do encerramento das inscrições.  

● Interessados que já estejam afastados nos órgãos centrais ou Diretorias de 

Ensino poderão participar desta Chamada mediante anuência do superior 

hierárquico.  

 

 

Atenciosamente,  

 

Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino - Região Norte 2  


