GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO VICENTE

E.E. “DR. FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA”
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR
COORDENADOR
A Diretora da E.E. “Dr. Francisco Pereira da Rocha”, no uso de suas
atribuições legais, comunica a abertura das inscrições para o Posto de
Trabalho de Professor Coordenador desta Unidade Escolar.
I – Dos requisitos de habilitação para preenchimento da função:
a) Ser titular de cargo ou ocupante de função-atividade, podendo se
encontrar na condição de adido ou em readaptação, sendo que, no caso
de docente readaptado, a designação somente poderá ocorrer após
manifestação favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à
Saúde da Secretaria de Gestão Pública – CAAS, nos termos do Artigo
7º da Resolução SE nº 75/2014, alterada pela RES.SE de 29/01/2016.
b) Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência no Magistério Público
Estadual;
c) Ser portador de Diploma de licenciatura plena.
II - Para o desempenho da Função, o Professor deverá apresentar perfil
profissional que atenda às seguintes exigências:
a) Conhecer as diretrizes da política educacional desta Secretaria e os
projetos que vêm sendo desenvolvidos;
b) Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e capacidade
para o trabalho coletivo;
c) Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;
d) Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática;
e) Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e
dias da semana, de acordo com as especificidades do Posto de
Trabalho, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens.
Cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas.

III – Período de Inscrição:
Entrega da proposta de Trabalho no período de 25 a 27 de janeiro de 2017.
Horário: Das 9h00min às 17h00min;
Local de entrega: E.E. “Dr. Francisco Pereira da Rocha” – Rua Riachuelo,
110, Bairro dos Prados – Peruíbe – SP.
IV – Apresentação da Proposta de Trabalho, contendo:
a) Ações a serem desenvolvidas visando o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado nos princípios
que norteiam a Proposta Curricular do Estado de São Paulo;
b) Currículo atualizado contendo a participação em cursos de atuallização
profissional oferecidos pela SEE e/ou Diretoria de Ensino;
c) Experiência profissional na área de Educação.
V – Entrevista e Avaliação da Proposta de Trabalho:
a) A entrevista constará da apresentação pelo candidato (a) dói seu
histórico profissional e da proposta de Trabalho para o Posto de
Trabalho, objeto de sua inscrição:
b) Entrevista: 01/02/2017 às 15 horas.
Local da entrevista: E.E. “Dr. Francisco Pereira da Rocha” – Rua
Riachuelo, 110, Bairro dos Prados – Peruíbe – SP
VI – Da vaga oferecida:
01 vaga para Professor Coordenador.

Peruíbe, 24 de janeiro de 2017.

(assinado no original)
Elisa Garcia
RG. 7.594.394-3
Diretor de Escola

