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EDITAL PARA PROATEC

EDITAL PARA PREENCHIMENTO DA VAGA PARA PROFESSOR DE APOIO A
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PROATEC

A direção da E. E. Profª Wanda Bento Gonçalves, escola jurisdicionada à Diretoria de Ensino da
região de Santo André e em acordo com a Resolução Seduc-7, de 11-1-2021, torna público o
presente edital referente ao preenchimento de vaga para professor de apoio à tecnologia e inovação
– PROATEC, no Ensino Fundamental Anos Finais, nesta Unidade Escolar.

I -Dos requisitos para o exercício do professor no projeto de apoio a tecnologia e inovação:

I – Ser docente vinculado à rede estadual de ensino;

II – Ser portador de diploma de licenciatura plena.

III – Ter conhecimento de todo o contido na Resolução Seduc-7, de 11-1-2021

II - Das atribuições do Professor que atuará no Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovação:

I – Apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a baixar, fazer login e navegar nos
aplicativos do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP);

II – Orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quanto ao uso e manuseio de
equipamentos tecnológicos disponíveis, tais como notebooks, desktops, televisores, webcams,
microfones, estabilizadores, tablets etc.;

III – Apoiar a gestão escolar na pesquisa, escolha e compra de equipamentos tecnológicos e
recursos digitais, observando as especificações e necessidades da unidade escolar;
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IV – Dar suporte para toda equipe escolar navegar e utilizar de forma adequada o Diário de Classe
Digital;

V – Formar estudantes protagonistas, tais como gremistas, acolhedores e líderes de turma, para que
possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, além de outros recursos e
equipamentos digitais;

VI – Apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de forma
adequada a Secretaria Escolar Digital (SED);

VII – Identificar necessidades de manutenção de equipamentos na unidade escolar e encaminhá-las
para planejamento junto às Associações de Pais e Mestres – APM e realização por meio do
Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista; e

VIII – Formar e orientar toda a equipe escolar para uso dos equipamentos de forma a garantir um
trabalho baseado no ensino híbrido na unidade escolar

III – Da entrega da Proposta de trabalho para a função de PROATEC

A proposta de trabalho deverá ser datada e assinada, contendo a identificação completa do
interessado, breve descrição da sua trajetória escolar e sua experiência profissional, bem como as
suas ações e os objetivos que pretende desenvolver.

A proposta de trabalho deverá ser entregue pessoalmente, no período de  a 22/03/2023
, das 09h00 às 16h00, na secretaria da E. E. Profª Wanda Bento Gonçalves,27/03/2023

localizada à Rua Petrogrado, 667 - Bairro Jardim Santo Alberto ou através do e-mail da
escola: e008473a@educacao.sp.gov.br

IV – Da entrevista e avaliação da Proposta de Trabalho

A avaliação constará da apresentação do candidato, seu histórico profissional e da proposta para o
posto de trabalho, objeto da sua inscrição e será realizada pela equipe gestora.

A entrevista se dará de forma presencial em horário combinado previamente com o candidato.

V – Das vagas

03 vagas para professor de Apoio a Tecnologia e Inovação com carga horária de 20 horas semanais
para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio.

Santo André, 22 de março de 2023.

S
E

D
U

C
E

D
I2

02
30

01
00

A

Assinado com senha por HERMÍNIA SPINUSSI - 22/03/2023 às 08:56:20.
Documento Nº: 68306485-4282 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68306485-4282

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

3



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

WANDA BENTO GONÇALVES

3

Hermínia Spinussi 
Diretor de Escola 

WANDA BENTO GONÇALVES
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