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Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesário Lange SP.

(015) - 3246.8060

EDITAL DE ABERTURA 04/2017

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA COORDENADOR

PEDAGÓGICO

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange através da Secretaria Municipal de

Educação e Cultura realizará Cadastro para Coordenador Pedagógico destinado a atuar

na Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I e II. O Presente Edital destina-se

dar publicidade aos procedimentos de inscrição será realizado pela Secretaria

Municipal de Educação.

Instruções:

1. Da Atividade Professor Coordenador Pedagógico

A função, a vaga, o salário inicial, os requisitos mínimos necessários e as unidades

de locação são especificados na tabela I abaixo:

Função Vagas Salário

Inicial

Requisitos Mínimos Unidades Escolares / Vagas

Ensino Infantil Creche: 01

*Licenciatura Plena em

Pedagogia, Pós-
Ensino Infantil Pré Escola; 01

graduação stricto sensu

em educação ou pós-
graduação lato sensu em
educação reconhecida no

MEC e 05 (cinco) anos de

experiência docente,

adquirida em grau de
ensino na área de

EMEB Natan Pires de Almeida: 02

Coordenador

Pedagógico 9
Valor R$

EMEB Francisco Mendes; 02

2.737,82 EMEB Honório Roque M.Torres: 01

EMEB Dep. Orlando lazzetti: 01

atuação em sistema

pública ou privado.

EMEB Sônia M. Sperândio: 01

*De acordo com a Lei complementar n^Sl de 27 de novembro d e 2017.
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Das condições para inscrição:

2.1 Para se inscrever o candidato deverá preencher as condições específicas a seguir.

2.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos,
nos termos em que dispuser a legislação especifica.

2.3 Ser Eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral.

2.4 Possuir documentação comprobatórla (ORIGINAL ECÓPIA) no ato da Inscrição, dos
requisitos mínimos exigidos para a função, conforme especificado na tabela anterior.

3. Da Inscrição: ^
3.1 - A data para realização das inscrições será de 02 a 23 de janeiro de 2018.

3.2- O local para realização das inscrições será na Secretaria Municipal de Educação e

Cultura, localizado à Rua José Vieira de Miranda, ns 1108, Centro, Cesário Lange.

3.3- O horário para realização das inscrições será das 8h00 às llhOO e das 13h00 às

lehOO.

3.4- Documentos necessários para a inscrição: cópia de RG, CPF, Comprovante de

residência, certidão de Nascimento de filhos (se houver). Declaração de tempo de

serviço (mínimo de 5 anos), devidamente preenchida e assinada e carimbada por

Instituição responsável (conforme modelo em Anexo III deste edital), cópia e original

de títulos que possua conforme tabela II deste edital.

3.5- São de exclusiva responsabilidade do candidato, sobre as penas da Lei, as

informações fornecidas no ato da inscrição.

3.6-A Inscrição será gratuita.

3.7- Na falta de Quaisquer documentos citados a inscrição não será realizada.

4.0- DA CLASSIFICAÇÃO

4.1-Para fins de classificação será contado o tempo de serviço no magistério e titulação

abaixo:

I - por tempo de serviço, computando 0,003 (três milésimos), de ponto por dia

completo de trabalho efetivo, na docência na rede pública ou privada.

II - por tempo de serviço prestado na rede municipal de ensino de Cesário Lange, 006

(seis milésimos) de ponto por dia completo de trabalho,não concomitante com inciso I.

4.2- A apresentação do tempo de serviço no magistério deve ser entregue a Secretaria

Municipal de Educação e Cultura através de declaração conforme modelo no Anexo III

4.3 - Será considerado o tempo até o mês de dezembro de 2017.
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.4- Entrega de Títulos; considerar-se-á a somatória dos títulos que não poderá

ultrapassar o total de 05 (cinco) pontos, obedecendo os seguintes critérios da tabela II:

TÍTULOS COMPROVAÇÃO Pontuação VALOR

MÁXIMO

Pós-graduação diversa da

exigida para a função na

área educacional com

carga horária mínima de

360h

Cópia do Certificado devidamente

registrado acompanhado do original
1 ponto

5 pontos

Curso de graduação

diverso da exigida para a

função, na área

educacional.

Cópia do Diploma devidamente

registrado acompanhado do original
1 ponto

Mestrado diverso da

exigida para a função na

área educacional

Cópia do Diploma devidamente

registrado acompanhado do original. 3 pontos

Doutorado diverso da

exigida para a função na

área educacional

Cópia do Diploma devidamente

registrado acompanhado do original. 5 pontos

4.5- O resultado provisório da classificação Coordenador Pedagógico será publicado na

no endereço eletrônico www.cesariolanee.sp.ROv.br. na Secretaria da Educação e na

Prefeitura de Cesário Lange, cabendo recurso nos termos do Capítulo 5, Dos Recursos

deste Edital.

4.6. Após o recurso, a lista de Classificação Final será divulgada nos endereço

eletrônico www.cesariolanee.SD.eov.br. no Átrlo da Prefeitura e da Secretaria de

Educação de Cesário Lange.

4.7 Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação

no Processo Emergencial.

4.8- O resultado geral final do Processo, poderá ser consultado nos endereço

www.cesariolange.sp.gov.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua

publicação.

4.9- No caso de igualdade na classificação, dar-se-á preferência sucessivamente ao

candidato que:

I-Tiver maior idade;

II- Tempo de serviço na carreira do magistério público e ou privado;

III- Maior número de dependentes. (Filhos menores de 18 anos).
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10- Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de

desempate previstos no itens deste Capítulo deverá ser feito sorteio na presença dos

candidatos envolvidos no processo.

4.11- A classificação no presente processo não gera aos candidatos direito à

contratação para a função, cabendo a Prefeitura Municipal de Cesário Lange o direito

de aproveitar os candidatos classificados em número estritamente necessário, não

havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no

Processo Emergencial, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não

lhes garante escolha do local de trabalho.

5.0- Dos recursos

5.1- O candidato que desejar interpor recursos disporá de dois (2) dias úteis

ininterruptos para fazê-lo com início no dia seguinte à publicação do resultado, o qual

deverá ser endereçado à Secretaria Municipal de Educação.

5.2- O recurso deverá ser realizado de forma individual, em formulário próprio de

acordo com Anexo I deste edital.

6.0. Da Chamada para Contratação

6.1- A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação

dos candidatos classificados, observada a necessidade da Secretaria da Educação de

Cesário Lange, dentro do prazo de validade do certame.

6.2- A alocação do candidato será realizada de acordo com:

a) Experiência
b) Formação e
c) Pontuação.

6.3. A classificação final gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à

contratação.

6.4.À Secretaria da Educação de Cesário Lange reserva-se o direito de proceder às
chamadas dos Coordenadores em número que atenda ao interesse e às necessidades

do serviço, dentro do prazo de validade permitida por Lei.

6.5 A Secretaria de Educação e/ou RH se encarregarão da convocação do candidato.

6.6- Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange poderá solicitar

outras declarações e documentos complementares.

7.0. Das Obrigações do Coordenador Pedagógico
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Área de Atuação; Atua no suporte técnico especializado em

desenvolvimento pedagógico do Corpo Docente, nas Unidade Educacionais, referentes à

Educação Infantil ao Ensino Fundamental, regular ou Ensino de Jovens e Adultos, e na

Educação Especial dos estabelecimentos municipais de ensino, elaborando, orientado e

acompanhando a execução do Projeto Pedagógico.

3. Atribuições Típicas:

I - Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto político pedagógico da

unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonância com as

diretrizes educacionais do Município;

II - Elaborar o plano de Trabalho da Coordenação Pedagógica, articulado com ao Plano de

Direção da Escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de formação

continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e avaliação com os

demais membros da Equipe Gestora;

III - Coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalhos dos

professores, em consonância com o projeto politico pedagógico e as diretrizes curriculares.

IV - Assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a

Inclusão dos educandos, alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades/superdotação;

V - Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, estabelecendo

conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos docentes, da coordenação pedagógica

e dos demais planos constituintes do projeto político pedagógico.

VI - Identificar, em conjunto com a equipe Docente, casos de alunos que apresentem

dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de atendimento

diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no que se refere aos

estudos de recuperação contínua;

VI! - Planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Docente na efetivação do

trabalho coletivo.

Vlli - Acompanhar o processo de avaliação e atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade

educacional;

IX - Participar da definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade

educacional;

X- Organizar e sistematizar, com a Direção e Equipe Docente, a comunicação de informações

sobre trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e a necessidade de compensação

de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;

Praça Padre Adolfo Testa, 651 - Centro - CEP 18285-000
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XI - Promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos

disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos professores quanto à

sua organização e uso;

XII • Participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a unidade

educacional a comunidade

XIII - Promover a implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de

Educação, por meio da formação dos professores.

XIV - orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, e outros profissionais

no desenvolvimento das atividades curriculares;

XV - participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos regionais e

Municipal, com vistas ao constante aprimoramento da ação educativa.

XVI - Planejar e executar as atividades desenvolvidas com os Docentes nos horários de

trabalho pedagógico escolar ( HTPE) e de Trabalho Pedagógico Coletivo { HTPC).

XVII - Executar outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo Diretor de Ensino ou

Superior Hierárquico.

8 - Das Disposições Finais

8.1. Todas as informações, avisos, resultado provisório e outras informações

referentes exclusivamente às etapas do presente Processo serão publicados na sede

da Prefeitura Municipal, na Secretaria da Educação de Cesário Lange e no endereço

eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br. É de responsabilidade do candidato
acompanhar estas publicações.

8.2- Para contagem dos prazos serão consideradas as publicações realizadas nos

endereços acima.

8.3- Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que alcançarem

classificação no Processo Emergencial.

8.4- A Secretaria da Educação de Cesário Lange se eximem das despesas com viagens

e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Processo .

8.5- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados,

mesmo que verificadas a qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição e

desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de

medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
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- Caberá à Secretaria Municipal de Cesário Lange a homologação dos resultados

finais do Processo de Classificação.

8.7- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito,

até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em

Edital ou aviso a ser publicado na Prefeitura Municipal, na Secretaria da Educação de

Cesário Lange e no endereço eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br. É de

responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações. Éde responsabilidade
do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de

validade do Processo, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for

convocado, perder o prazo para contratação, caso não seja localizado.

8.8- A Secretaria da Educação de Cesário Lange não se responsabiliza por eventuais

prejuízos ao candidato decorrentes de:

8.9- Endereço não atualizado.

8.10- Endereço de difícil acesso.

8.11- Correspondência recebida por terceiros.

8.12- A Secretaria da Educação de Cesário Lange, por decisão motivada e justificada,

poderá revogar ou anular o presente Processo .

8.13- O contrato terá validade de 06 meses podendo ser prorrogado por igual período,

conforme Lei 1123 de 2005.

8.14 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão da Secretaria de

Educação responsável pelo Processo.

Cesário Lange, 19 de Dezembro de 2017.

Eiiane Coemo Teodoro Aires

Secretária Municipal da Educação e Cultura.
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesário Lange SP.

(015) • 3246.8060

ANEXO)

- FORiyULÁRIO DE RECURSO

EDITAL 04/2017

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EI^ERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Prefeitura Municipal de Cesário Lange

Àcomissão organizadora do PROCESSO

Dados do candidato;

NOME:

INSCRIÇÃO: Bgfi: 1

FUNÇÃO

TELEFONE:

MtQTicirATrwA rfCURSO

Preencher em ietra de forma legível ou à máquina.

Cesário Lange, de de 2017.

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento

Praça Padre Adolfo Testa, 651 - Centro - CEP 18285-000
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesárío Lange SP.

(015) - 3246.8060

ANEXOU

- EDITAL 04/2017

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Prefeitura Municipal de Cesário Lange

ANEXO III - Atestado de tempo de serviço na área docente

Atesto, sob as penas da Lei, para fins de classificação por tempo de serviço no Processo

de Contrato Emergência! para a Coordenação Pedagógica da Prefeitura Municipal de

Cesário Lange, Edital 04/2017, que o (a) Sr.

(a) R.G.

n- , UF nascido (a) em / / exerceu nesta Escola /

Entidade Educacional o cargo/função/emprego de

no período de __j / a / /

contando, até Dezembro 2017, com

LOCAL / DATA

Assinatura e carimbo da Autoridade

Responsável pela Instituição de Ensino.

dias de efetivo exercício como docente.

Praça Padre Adolfo Testa, 651 - Centro - CEP 18285-000
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesário Lange SP.

(015) - 3246.8060

Anexo III

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONTRATO EMERGENCIAL - EDITAL 04/2017

FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE COORDENADOR PEDAGÓGICO
INSCRIÇÃO N5:

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: COMPLEMENTO:

TELEFONEI: OUTRO TEL:

DOCUMENTOS ENTREGUES:

DIPLOMA DE GRADUAÇAO : SIM

DIPLOMA DE POS GRADUAÇAO LATO OU STRICTO SENSO

RG: SIM CPF: SIM( )
CERT. NASC. FILHOS SIM NÃO

DECLARAÇAO DETEMPO DE SERVIÇO :

TÍTULOS ENTREGUES:

PÓS GRADUAÇÃO DIVERSA DO EXIGIDO SIM NAO(
GRADUAÇAO DIFERENTE DA EXIGIDA PARAO CARGO SIM NÃO
MESTRADO DIVERSO DO EXIGIDO SIM NÃO

DOUTORADO DIVERSO DO EXIGIDO SIM NAO

TEMPO DE SERVIÇO: SIM NAO

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

Praça Padre Adolfo Testa, 651 - Centro - CEP 18285-000
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INSCRIÇÃO m

NOME:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesário Lange SP.

(015) - 3246.8060

ANEXO IV

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO

CONTRATO EMERGENCIAL - EDITAL 04/2017

FUNÇÃO : COORDENADOR PEDAGÓGICO

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: COMPLEMENTO:

TELEFONE:

DATA: J L

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

Praça Padre Adolfo Testa, 651 - Centro - CEP 18285-000
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