RESOLUÇÃO Nº 03/2020
DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre: “Diretrizes para o processo de
atribuição e designação para Coordenador Pedagógico
no ano letivo de 2020 e dá outras providências
correlatas”
ROBERTO LUIZ VIEIRA PINTO, Secretário de Educação do
Município de Araçariguama, no exercício de suas atribuições legais determina
Diretrizes para o processo de atribuição e designação para Coordenador
Pedagógico no ano letivo de 2020 e dá outras providências correlatas
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 72 da Lei Orgânica
Municipal, o Prefeito conta com a colaboração de auxiliares, diretores e
responsáveis pelos órgãos da Administração Direta no exercício da
Administração Municipal, entre os quais está, fundamentalmente, o Secretário
Municipal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei
Complementar nº 93, de 20 de janeiro de 2011, os Secretários Municipais
auxiliarão diretamente o Prefeito Municipal, no exercício do Poder Executivo,
observadas as competências estabelecidas nesta Lei Complementar conforme
seja a Secretaria Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer cronograma,
normas, critérios e procedimentos que assegurem legalidade, legitimidade e
transparência no processo seletivo de coordenador pedagógico do Sistema de
Educação;
RESOLVE:
Artigo 1º - Esta resolução estrutura e organiza o processo de seleção
para preenchimento da função de Coordenador Pedagógico com validade de 01
(um) ano, sendo vaga de concorrência entre os docentes efetivos do Sistema
Municipal de Educação de Araçariguama, cujas instruções estão de acordo com
a Lei Complementar n° 33/98, Lei n° 93/11 e Lei 700/05.

Artigo 2º - O candidato à Coordenador Pedagógico deverá ter o requisito
conforme Artigo 67 da Lei Complementar nº 93/2011, sendo professor efetivo,
o qual terá função gratificada de 30% (trinta por cento) incidente sobre o seu
vencimento mensal conforme Lei Complementar 93/2011 alterada pela Lei
Complementar nº136/2017, bem como, para obter a designação, a qualificação
mínima será conforme o ditame da Seção III, Artigo 21, da Lei 33/98, sendo:
IV.

Licenciatura Plena em Pedagogia com respectiva
habilitação ou pós-graduação em Educação, nos termos do
art. 64 da LEI FEDERAL 9394/96, e ter no mínimo:
a.
03 (três) anos de efetivo exercício no magistério
público estadual e/ou municipal para a função de
coordenador pedagógico e/ou orientador educacional;

Artigo 3º - O docente titular de cargo para o desempenho da função de
Coordenador Pedagógico deverá apresentar o seguinte perfil profissional:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Possuir Liderança, habilidade nas relações interpessoais e
capacidade para planejamento da formação dos professores,
estimulando a autonomia destes profissionais;
Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas, sendo
mobilizador de aprimoramento das práticas docentes;
Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e
dias da semana, de acordo com as especificidades do posto de
trabalho da unidade escolar e do Calendário Escolar do Sistema de
Educação de Araçariguama;
Não ter vínculo empregatício em esfera pública ou privada no horário
de exercício da carga de 40 horas semanais – 8 horas diárias - que
deverão ser exercidas totalmente no interior da escola, de acordo com
a necessidade da unidade escolar;
Apresentar noções de informática (Word, Excel e Power Point).
Possuir no histórico docente: assiduidade, disciplina, respeito nas
relações subordinadas, boa conduta e dedicação ao serviço.

Artigo 4º - O docente titular de cargo para o desempenho da função de
Coordenador Pedagógico terá as seguintes atribuições:
I.
II.
III.

Coordenar e orientar o planejamento pedagógico e a eficácia da sua
execução nas unidades escolares;
Propiciar condições para a participação efetiva de todo o corpo docente
entorno dos objetivos educacionais da unidade escolar;
Participar da elaboração do plano escolar coordenando as atividades de
planejamento quanto aos aspectos curriculares, acompanhando o/e
avaliando o desenvolvimento da programação do currículo;

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação,
assegurando a articulação com as demais programações de apoio
educacional;
Participar da organização das reuniões semanais do trabalho pedagógico
coletivo;
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões
relativas às matriculas, transferências, agrupamento de alunos,
organização de horários de aulas, calendário escolar e utilização dos
recursos didáticos;
Participar das reuniões do conselho de escola, interpretando a
organização didática da escola para a comunidade;
Exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas
pela Direção Escolar.
Diagnosticar a necessidade e propor ações de formação continuada da
equipe escolar;
Coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos
na unidade escolar, sistematizando por meio de registros e relatórios e
divulgando os resultados
Assegurar o alinhamento e o desenvolvimento dos conteúdos dos
componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, da Parte
Diversificada e do Currículo Paulista.
Analisar os indicadores educacionais da unidade de ensino, buscando,
coletivamente, alternativas para solução dos problemas e propostas de
intervenção no processo de ensino-aprendizagem

Artigo 5º - Os candidatos à função de coordenador pedagógico serão
selecionados através das seguintes etapas:
ETAPAS
CARÁTER
1° Inscrição, Avaliação de Títulos e Eliminatório e Classificatório
assiduidade
2° Avaliação de Competência Técnica Eliminatório e Classificatório
Artigo 6° Os candidatos à função de coordenador Pedagógico passarão
pela primeira etapa que compreende a entrega de: 1) Projeto de Coordenação
redigido nos conformes da estrutura textual segundo anexo I; 2) Declaração de
requisitos para o exercício da função conforme o modelo anexo II); 3)
Curriculum, modelo da Plataforma Lattes – disponível em
http://lattes.cnpq.br/, acompanhado de
cópias
autenticadas
dos
certificados/títulos
da
área
educacional
e/ou
participações/produções/experiências citadas no corpo do currículo. Todos os
itens citados em 1, 2 e 3 deverão ser protocolados em envelope (modelo
saco) na Secretaria de Educação – Avenida Progresso, nº 25 Cintra Gordinho
ATÉ AS 15H00 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020 (quinta-feira) aos cuidados
da Superintendência de Educação.

Artigo 7º - Os candidatos à função de coordenador pedagógico que forem
aprovados no caráter da primeira etapa, passarão automaticamente pela
segunda etapa, a qual será de avaliação de competência técnica por meio de
entrevista semiestruturada para análise de histórico e proposta de trabalho. A
entrevista será realizada pela Superintendência de Educação acompanhado por
um gestor efetivo de unidade escolar da Secretaria de Educação. Os
candidatos aprovados na segunda etapa serão convocados por e-mail para
a entrevista prevista para o dia 28 de janeiro de 2020. O não comparecimento
elimina o participante do processo de seleção.

Artigo 8º - Os critérios de avaliação para o Processo Seletivo de
Coordenador Pedagógico consistem em:

I.

AVALIAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO. Ter os requisitos para o
exercício da função determinados nos artigos: 1º, 2ª e 3ª desta

resolução. Eliminatório para os candidatos que não
comprovem este perfil;
II.

III.

IV.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PROJETO. Critérios de
análise: pertinência da proposta indicada (1(um) ponto); clareza e
correção textual (1(um) ponto); problemática, objetivos e objeto de
estudo bem definidos (1(um) ponto); coerência e consistência
teórico-metodológica (1 (um) ponto); factibilidade do projeto
(1(um) ponto). O candidato que zerar será considerado
eliminado do processo e não terão o currículo avaliado;
ANÁLISE DE CURRÍCULO. Cursos realizados conforme o
estabelecido nos requisitos desta resolução e validados pelo
MEC, experiência profissional, produção bibliográfica, produções
técnicas e artísticas, pesquisas, participação em congressos, etc.
Haverá pontuação por título: 1 ponto para cada título de PósGraduação (360 h) + 1 ponto para publicações/participações
em conferências de educação + 1 ponto por Experiência
Comprobatória de Formação de Professores em Instituição de
Nível Superior;
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA – ENTREVISTA
SEMI ESTRUTURADA. Consiste em cotejar o projeto de
coordenação, o currículo vitae com o objetivo de apreender o
domínio teórico–metodológico para desenvolver a coordenação
pedagógica; assim como obter informações complementares que
indiquem a qualificação do candidato para se dedicar ao projeto de
coordenação pedagógica. (Eliminatório e Classificatório)

Artigo 9º - Serão disponibilizadas para designação de posto de trabalho
11 (onze) vagas, sendo:
EMEI Silvia Pinheiro Modesto (1 vaga)
EMEI Alzira Carvalho Guedes (1 vaga)
EMEI Praça da Bíblia (1 vaga)
EMEIF Cristiano Osório Zapparolli (1 vaga)
EMEF Alberto Fernandes de Araújo (2 vagas)
EMEF Cintra Gordinho (1 vaga)
EMEF Jorge Amado (1 vaga)
EMEF Juscelino Kubistchek (1 vaga)
EMEF Thereza Cristina de Campos Castro (1 vaga)
EMEF Roselina Silvestrin Bonifácio (1 vaga)
Artigo 10º - A Secretaria de Educação em sua Superintendência de Educação
determinará o posto de trabalho do docente que for classificado para exercer a
função de coordenador pedagógico.
Artigo 11° - Os candidatos selecionados para exercerem a função de
coordenador pedagógico passarão por avaliação técnica a ser realizada pelo
gestor da unidade em que está sendo acompanhado da Superintendência de
Educação no período de seis meses de trabalho.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Araçariguama, 17 de janeiro de 2020.
Roberto Luiz Vieira Pinto
Secretário Municipal de Educação
Publicado e registrado no Gabinete do Secretário, na data supra.

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2020
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARAÇARIGUAMA
Identificação do Candidato:
Nome da Unidade Escolar Indicada:
Endereço da Escola Indicada:
INTRODUÇÃO




Anunciar a ideia básica.
Descrever as motivações.
Descrever a problemática
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Coloque os autores que embasam os pressupostos do seu projeto de
coordenação pedagógica.
OBJETIVOS
Descrever o objetivo concreto do trabalho que irá desenvolver.
Apresentar os objetivos de forma geral e específica.
O objetivo geral define o que se pretende atingir.
Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para
que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e
explicativos. Utilizar verbos para iniciar os objetivos:
 Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir)
 Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar)
 Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar)
JUSTIFICATIVA
Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das
razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização do tema
proposto. A justificativa deve indicar:


A relevância social.





As contribuições do projeto no sentido de proporcionar respostas à
problemas ou ampliar as formulações teóricas a esse respeito.
O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema.
A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade
METODOLOGIA

Delimitar e descrever os instrumentos e atividades. Descrever o universo de
sujeitos participantes e o local de trabalho. Quem efetivamente participará?
Quais suas características?
CRONOGRAMA
Coloque o seu cronograma de trabalho compreendendo todos os âmbitos
de organização do trabalho pedagógico.
BIBLIOGRAFIA
A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto (pode incluir aqueles que
ainda serão consultados para sua pesquisa).
A bibliografia básica (todo material coletado sobre o tema: livros, artigos,
monografias, material da internet, etc.)
ANEXOS
Você pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista
de abreviações, documentos ou parte de documentos

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

Declaro
para
os
devidos
fins
que:
Eu_______________________________________RG________________CPF
________________ sou professor (a) efetivo (a) no Sistema Municipal de
Educação de Araçariguama/SP, possuo Licenciatura Plena em Pedagogia, a
qual segue anexo a cópia autenticada do Diploma e/ou Pós-graduação em
Educação, a qual segue anexo a cópia autenticada do Diploma. Estou ciente
de que tais critérios estão embasados na Lei 33/98 e Lei 93/11. Declaro para o
mesmo fim que tenho disponibilidade de exercer a função conforme jornada
determinada nos artigos da resolução 03/2020, a qual é de 40 horas semanais,
8 horas diárias dentro da unidade escolar, sem qualquer outro vínculo
empregatício (privado ou público) nos horários definidos para o cumprimento da
jornada. Atesto ciência de que qualquer declaração falsa incorro em risco de
responder juridicamente mediante pena da Lei nº 12.850/13.

Araçariguama,

de Janeiro de 2020

NOME COMPLETO:_________________________________
Assinatura _________________________________

