
Edital de Credenciamento de Professor Especialista em Currículo-PEC 2023. 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino-Região de Andradina, no uso de suas 

atribuições legais, com base no disposto na Resolução Seduc-60 de 13-07-2022, torna público o 

período de credenciamento para Professor Especialista em Currículo (PEC), de vagas existentes 

e cadastro reserva. 

 

I – Do processo de seleção 

O Processo de Seleção de docentes interessados dar-se-á por meio de: 

1 – Preenchimento do formulário de inscrição; 

2 – Proposta de trabalho; 

3 – Entrevista; 

 

II – Dos requisitos 

São requisitos para designação de Professor Especialista do Currículo para atuar no Núcleo 

Pedagógico: 

A função de Professor Especialista em Currículo será exercida por docentes titulares de cargo 

ou ocupantes de função-atividade, que atendam os requisitos estabelecidos no Anexo I da Lei 

Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, na seguinte conformidade: 

1 - possuir a licenciatura plena; e 

2 - no mínimo de 03 (três) anos em docência na rede estadual de ensino. 

 

III – Das inscrições 

As inscrições serão realizadas pela internet no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58gEFT2g4Iwv3M-

CsZokEDMQaAz8hIhdjT1H1aqPKWGnH3g/viewform, de 09 de janeiro até 13 de janeiro de 

2023. 

No ato de inscrição o docente deverá preencher os dados referentes a sua formação e inserir os 

documentos, incluindo a Proposta de Trabalho. 

 

IV – Da proposta de trabalho 

Os docentes deverão apresentar Proposta de Trabalho que deverá explicitar os referenciais 

teóricos que fundamentam o exercício da função de Professor Especialista do Currículo do 

Núcleo Pedagógico e conter: 

1 – Apresentação do candidato (trajetória escolar e de formação, bem como suas experiências 

profissionais); 

2 – A importância das avaliações externas no processo ensino-aprendizagem e o papel da 

avaliação no ambiente escolar; 

3 – Descrição sintética das ações que pretende desenvolver como Professor Especialista do 

Currículo (PEC); 

4 – Proposta de avaliação, acompanhamento e as estratégias previstas para garantir o seu 

monitoramento e execução com eficácia. 

 

V – Da entrevista 

Local: Diretoria de Ensino-Região de Andradina 

Endereço: Rua Regente Feijó, 2160 – Vila Mineira – Andradina-SP. 

O candidato será contatado pelo telefone informado, para agendamento da entrevista. 

A designação para a função de Professor Especialista do Currículo corresponderá a 40 horas 

semanais, distribuídas em 8 horas diárias. 

 

VI – Das vagas 

PEC de Matemática (01 vaga). 

PEC de Educação Física (01 vaga). 


