Administração Central
Grupo de Estudo de Educação a Distância / CETEC

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO
O Grupo de Estudo de Educação a Distância, vinculado à Coordenadoria da Unidade do
Ensino Médio e Técnico – Cetec, informa a abertura de inscrições para composição de cadastro,
para início imediato e de reserva, de professores interessados em desenvolver Projeto HAE
destinado a Organização, Produção de Material Didático e Mediação a Distância para o Curso de
Ensino Médio da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EaD, nas seguintes Áreas de
Conhecimento:
1. Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;
2. Ciências da Natureza: Física.

Os projetos serão desenvolvidos nos termos da Deliberação CEETEPS nº 15/2015.

Pré‐requisitos


ser integrante da carreira docente instituída pela Lei Complementar nº 1.044/08 e
alterada pela Lei Complementar nº 1.240/2014 (contratação por prazo indeterminado);



possuir conhecimentos básicos sobre educação a distância;



ter domínio sobre o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação;



ser docente especialista na área de conhecimento relacionada aos componentes
curriculares e possuir disponibilidade para o número de horas atividades específicas, em
conformidade com o quadro a seguir.
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Área de
Conhecimento

Componente(s)
Curricular(es)

Ciências Humanas

História e Filosofia

Ciências Humanas

Titulação




Geografia e Sociologia

Docente licenciado e/ou graduado no
correspondente componente curricular;

Nº de HAEs
semanais

10,0

Docente licenciado e/ou graduado no
correspondente componente curricular;
10,0

Ciências da Natureza


Física

Docente licenciado e/ou graduado no
correspondente componente curricular;
8,0

www.cps.sp.gov.br
Praça Cel. Fernando Prestes, 74 – piso Térreo – Bom Retiro ‐ São Paulo – SP ‐ CEP: 01124‐060  (11) 3327‐ 3150

Administração Central
Grupo de Estudo de Educação a Distância / CETEC

Fase 1: Inscrição
Período: 14 a 16.02.2017
Link para Inscrição:
https://goo.gl/forms/uYK0TLvFMiFohqfN2

1) Dados pessoais;
2) Um texto de até 800 caracteres sobre o papel do mediador na educação a distância;
3) Minicurrículo indicando formação e experiência docente.
Fase 2: Classificação
Serão selecionados, prioritariamente, os candidatos classificados que possuam maior
aderência quanto à formação, experiência em EaD, que na elaboração do texto solicitado
tenham valorizado o registro da norma padrão da língua portuguesa, bem como coesão e
coerência e que tenham disponibilidade de horas, sem prejuízo da carga horária das aulas
atribuídas na Unidade Escolar.
Fase 3: Seleção
Serão classificados e selecionados para início imediato e/ou composição do cadastro de
reserva, os candidatos que obtiverem aproveitamento satisfatório no preenchimento do
questionário.
Divulgação dos resultados: 20.02.2017
O cadastro de professores, para início imediato das atividades e de reserva terá validade
pelo prazo de 12 meses e a prioridade de escolha para atribuição dos projetos de HAE será
do docente que atender aos requisitos deste Edital.
Fase 4: Encontro de Orientação dos Trabalhos
Os professores convocados para início imediato deverão participar de Reunião de Orientação
e Desenvolvimento dos Trabalhos no dia 21.02.2017 – das 14h às 16h
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Informações Gerais
1. Será selecionado, conforme necessário, apenas um professor para atender ao
componente curricular ou ao conjunto de componentes curriculares conforme
apresentado no quadro;
2. Período de desenvolvimento do Projeto HAE – periodicidade semestral, com
possibilidade de renovação;
3. As horas atribuídas para o desenvolvimento das atividades do projeto deverão ser
cumpridas na sede do Grupo de Estudo de Educação a Distância – GEEaD – Praça Cel.
Fernando Prestes, 74 – São Paulo, em horário comercial e respeitando o limite de
trabalho de 8 horas diárias;
4. Será dada preferência aos professores residentes no Município de São Paulo;
5. Aos professores que residirem fora do Município de São Paulo não serão ressarcidas
despesas com transporte e alimentação;
6. Para quaisquer informações, favor entrar em contato com a prof. Carlos de Maio, pelo
e‐mail: eja.ead@etec.sp.gov.br.
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