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Portarias

P
PORTARIA
A/SEMED PENEDO Nº.
N 001/201
19

Instiitui os proccedimentoss para a seeleção
de docentes
d
da Rede Mun
nicipalde En
nsino
de Penedo/Ala
P
agoas para atuar, como
bolsiistas do Programa Escola 10,
exerrcendo a função
f
de Articulado
or de
Ensiino, nas Esccolas daRedeMunicip
pal.
A SE
ECRETÁR
RIA MUNIC
CIPAL DE
E EDUCAÇ
ÇÃO, no usso de suas aatribuições legais
e:
CON
NSIDERAN
NDO a Lei de
d Diretrizees e Bases (L
Lei nº 93944/1996) na qqual a educaação tem com
mo
finaliidade o plenno desenvollvimento doo educando,, seu preparro para o exeercício da cidadania
c
e sua
s
qualiificação parra o trabalho; e, estabeelece que oss Sistemas de
d Ensino ppromoverão
o a valorizaçção
dos profissionai
p
is da educaçção, assegurrando-lhes, inclusive nos
n termos ddos estatuto
os e dos plannos
de cargos
c
e caarreira do magistério
m
d
outroos, o período reservad
do a estuddos,
público, dentre
planeejamento e avaliação, incluído
i
na carga horárria de traballho;
CON
NSIDERAN
NDO a Meeta 7 do Plano
P
Muniicipal de Educação
E
e do Plano
o Nacional de
Educcação que determina o fomento à qualidad
de da educcação básicca em todaas as etapass e
modaalidades, coom melhoriia do fluxo escolar e da
d aprendizzagem de m
modo a atin
ngir as méddias
nacioonais para o ideb;
CON
NSIDERAN
NDO a Meeta 15 do Plano Mun
nicipal de Educação
E
e do Plano
o Nacional de
Educcação que busca
b
garanttir, em regime de colab
boração, poolítica de foormação doss profissionnais
da edducação;
CON
NSIDERAN
NDO a Lei nº
n 8.048/20018 e a POR
RTARIA/SE
EDUC Nº. 4479/2019;
RES
SOLVE:
Art. 1º Estabellecer, em atendimento
a
o ao que reza
r
a POR
RTARIA/S
SEDUC Nºº. 479/20199,os
proceedimentos, os requisitoos mínimos e os critériios objetivoos a serem cconsiderado
os para seleçção
dos profissionai
p
is da Educaação, efetivoos da rede Municipal de Ensino de Penedo//Al, para atuuar
comoo Articuladoor de Ensino, no âmbitto do Prograama Escola 10.
Paráágrafo Úniico: Para os efeitos desta Porrtaria, entende-se porr PROFISS
SIONAIS DA
D
EDU
UCAÇÃO, os
o profissioonais que exxercem a docência
d
e as
a atividadees de suporrte pedagóggico
direto à docênciia.
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C
CAPÍTULO
OI
DAS
S DISPOSIIÇÕES PRELIMINARES
de ensino, no âmbito do Program
Art. 2º Para atuuar como articulador
a
ma Escola 10, o
e
exerrcício da fuunção; e, ccaso o cand
didato
serviidor interesssado deve estar em efetivo
esteja em readapptação de fuunção, devee anexar atestado ou deeclaração méédica de qu
ue está
A
r de Ensino.
apto para o deseenvolvimentto das atividdades previsstas para o Articulador
mento do Articulador
A
d Ensino/bbolsista, seja por
de
Paráágrafo Únicco Em casoo de afastam
licennça ou por afastamento
a
o de qualquuer outra naatureza, quee leve ao nnão cumprim
mento
efetivvo das funçções, a Secrretaria Municipal de Ed
ducação devve informarr o desligam
mento
do boolsista à SE
EDUC/AL e proceder com seleção para preencchimento daa vaga.
Art. 3º A jorrnada de trabalho
t
doos profissio
onais seleccionados paara atuar como
E
no âmbito
â
do Programa
P
Esscola 10, seerá em regim
me integral de 40
Articculador de Ensino,
(quarrenta) horass semanais,, conforme lei nº 8.04
48, não gerrando, em hhipótese alg
guma,
víncuuloempregaatíciodosbollsistascomaS
SecretariaM
Municipal de Educcação SEMED
Peneedo/Al.
Art. 4º A Seccretaria Muunicipal dee Educação
o de Peneddo/Al apoiará a form
mação
contiinuada dos profissionaais que atuaarão como Articuladorres de ensinno, responssáveis
pela condução do
d processo de implemeentação do Programa Escola
E
10, nno município
o.

5 Os articulladores de ensino
e
com atuação nass Escolas Municipais
M
ddevemapreseentar o
Art. 5º
seguinnte perfil proofissional:
I. Possuir nível
n
superiior (licenciaatura);
II. ser profissional efettivo da rede municipal;
III. ter experriência míniima de 3(trê
ês) anos de efetiva docêência na eduucação básiica;
IV
V. ter conh
hecimento e habilidadde no uso pedagógicoo dos dadoos dasavaliações
externas, principalm
mente, Sisteema de Avalliação da Edducação Báásica (SAEB
B), no
planejam
mento de açõões de melhhoria da pro
oficiência e fluxo
f
das esscolas;
V ter partic
V.
cipado e/ ouu acompanhhado projeto
os e program
mas de form
mação
continuaada;
V ter capac
VI.
cidade de lidderança e trrabalho em equipe;
V ter habiliidade de co
VII.
omunicação e relacionaamento;
V ter organ
VIII.
nização e coompreensãoo da necessid
dade de cum
mprimento dde prazos
IX
X. ter empa
atia e resiliêência
X ter experriência em articulação
X.
a
e mobilizaçção com equuipes.
X ter experriência de trrabalho em formação continuada
XI.
c
d professorres.
de
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X ter habiliidade geren
XII.
ncial e técnicco-pedagóg
gica para desenvolver aações de

implemeentação e deesenvolvimeento do prog
gramas e prrojetos juntoo aos docen
ntes
na escolaa;
X ter habiilidade para utilização
XIII.
o de recurrsos de coonectividadee, comuniccação,
inovaçãoo e tecnologias (skypee, google docs,
d
e-maills, whatsappp, program
mas de
edição de
d texto, aprresentações,, planilhas, entre
e
outross);
X ter habillidades para
XIV.
a o bom ateendimento ao público escolar, taanto do pon
nto de
vista técnnico quantoo relacional..
Art. 6ºSão atribbuições do bolsista
b
que atuará com
mo Articuladdor de Ensinno nas Escolas
Munnicipais:
I. Proporciionar espaços de discu
ussão com professoress e equipes de gestão sobre
avaliaçãoo de aprenddizagem e avvaliação extterna;
uir, a partir do planejaamento estraatégico munnicipal do P
Programa Escola
E
II.. Contribu
10, com
m os gestores, coordenadores pedagógicoos, professsores e demais
profissioonais da Esscola para elaboração
o do plano de ação, considerand
do as
frentes de atuaçãoo: fluxo (rreprovação e abandonno), formaação contin
nuada,
o pais ou reesponsáveis;
proficiênncia, articulação com os
IIII. Analisarr e acompan
nhar o planoo de ação daa escola, no que se refeere à melhorria da
qualidadde de ensiino e monitoramento
o do fluxxo escolar, desenvolv
vendo
estratégiias para cum
mprimento das
d metas paactuadas coom a Semedd Penedo/AL
L;
IV
V. Sistemattizar o aco
ompanhameento e estraatégias peddagógicas pparadiagnóssticos,
simuladoos, aulas e projetos
p
de leitura, de resolução
r
d problemaas e oficinass para
de
correçãoo das dificulldades dos estudantes;
e
V Organizaar o plano de formação docente em serviçço, abrangen
V.
ndo entre outras
o
temáticaas: concepçções de avvaliação, metodologias
m
s de ensinoo e Refereencial
Curricular de Alagooas;
V Acompaanhar as info
VI.
ormações innseridas no Censo
C
Escoolar;
V Contribu
VII.
uir com a proposição
p
de estratég
gias e açõess para o m
monitoramen
nto da
frequênccia, abandonno, evasão e reprovação
o;
V Atuar, em
VIII.
e parceriaa com o Cooordenador Pedagógico, no desennvolvimento das
atividadees de preparração para as
a avaliaçõees externas;
IX
X. Orientar o trabaalho docen
nte na utilização
u
dos mateeriais didááticos
mentares doo Programaa Escola 10
0 por meioo de pesquisas, de esstudos
complem
individuais e em equuipe e de officinas pedaagógicas loccais;
X Participaar de todas as formaçõ
X.
ões, reuniõees e semináários de soccialização com
c
a
apresentação de prráticas agenndadas pelaa Secretariaa Municipall de Educação e
SEDUC//AL;
X Refletir e buscar solluções, com
XI.
m os demais membros da
d Equipe G
Gestora, sobre as

dificuldaades enfrenttadas no dessenvolvimento das ações do Progrrama Escolaa 10
e, quanddo necessário, relatá-lass ao articulaador de ensiino da SEM
MED;
X Fomentaar o alinham
XII.
mento da esccola em relaação às açõões propostaas pelo Prog
grama
Escola 10
1 e preparaar a equipe docente parra que tambbém vivencie e compreeenda
o processo, trabalhaando primeiro o professsor para deppois envolveer o aluno;
X Realizar outras ativiidades correelatas.
XIII.
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Art. 7º Para quue as atribuições sejaam exercidaas, a SEME
ED Penedoo/AL orienttará a
elabooração de plano de ação dos articuladorres de enssino, no qqual constaará o
detallhamento dee ações e as metas a serrem alcançaadas por insstituição de ensino.
Art. 8º Não podderão ser seelecionados para atuar como bolsiista do Proggrama Escolla 10,
m em cumpprimento dee pena
na fuunção de Arrticulador dee Ensino, oss servidoress que estejam
apliccada em virttude de proccesso adminnistrativo.
Art. 9º As inscrrições serãoo submetidaas à apreciaação da equuipe coordenadora nom
meada
d Educaçãoo. Caso hajaa inscrição em desconfformidade ccom os requ
uisitos
pela Secretária de
de da inscriçção, perdenndo seus efeeitos e
estabbelecidos neesta Portariaa, implicaráá em nulidad
todoss os atoos dela decorrentes
d
s, mesmo que ideentificado posteriorm
mente,
indeppendentemeente do motivo alegadoo.

C
CAPÍTULO
O II
AS DISPOS
SIÇÕES ES
SPECÍFIC
CAS
DA
SEÇÃO I
DA
A SELEÇÃ
ÃO

Art. 10 A Secrretaria Munnicipal de Educação
E
nomeará
n
meediante Porttaria Intern
na, 03
p coordenar a Seleçãão no municcípio.
(três)) técnicos para
Art. 11 São etaapas da seleeção de bolsistas para atuar comoo Articuladoor de Ensin
no das
Escoolas da Redee Municipall:
a. Innscrição;
b. Análise
A
da documentaç
d
ão, das carttas de intençção e de collegiado;
c. Entrevista.
E
Art. 12 Os proccedimentos para a seleçção de doceentes das reddes municippais de ensino de
a
como bolsista do
d Programa Escola 10,
1 exercenndo a funçãão de
Alaggoas para atuar
Articculador de Ensino, esttabelecidos nesta portaaria, deverãão ser realiizados confforme
cronoograma connstante no Anexo
A
I e, em
m casos de vacância, a qualquer teempo.
Paráágrafo Úniico - No cronograma
c
a, Anexo I,, constam as etapas e períodos para
realizzação da seleção dos arrticuladoress de ensino.
Art. 13Cada caandidato inddicará no atto da inscriçção, qual esscola desejaa desempen
nhar a
o de vagas no
n Anexo III.
funçãão de Articuulador de Ensino, mediiante quadro
Art. 14O serviddor municipaal interessaddo em atuarr como bolssista do Proggrama Esco
ola
e
a função de Articulador de Ensino
E
nas Escolas M
Municipais deve
10 exercendo
compparecer à Secretaria
S
M
Municipal
d Educação
de
o para form
malizar o seeu interessee, por
meioo de preenchimento dee ficha de cadastro,
c
co
om seus daddos pessoaiis e informações
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referrentes a sua titulação e experiência profission
nal, conform
me Anexo IIII, e entreg
ga dos
docuumentos estaabelecidos nesta
n
Portarria.
Paráágrafo únicco. As inscrições parra os Articculadores dde Ensino qque atuarão
o nas
Escoolas Municiipais serão concentraddas n a S E M E D e e n t r e g u e s à equipe
respoonsável pelaa Seleção.
Art. 15No ato da
d inscriçãoo, o candidaato interessaado a atuar como articuulador de ensino
e
M
d
deve
entregaar:
com atuação nass Escolas Municipais
PF, dados bancários
b
e comprovant
c
te de residêência;
I. Cópia dee contracheqque; RG, CP
d Graduaçãão, com apreesentação de
d documentto original
III. cópia doo Diploma de
paraautennticação;
IIII. Cópia dee Diploma de
d Pós-Gradduação;
IV
V. Carta de intenção (A
Anexo IV);
V Carta de colegiado homologada
V.
h
a por servid
dores ligadoos ao setor dde lotação do
d
V
candidatto (Anexo V);
V Termo de
VI.
d comprom
misso (Anexoo VI).
Paráágrafo Únicco. O coleggiado, de quue trata o in
nciso V, devve ser compposto conforrme a
lotaçção de origgem do servidor intereessado em exercer a Função dee Articulado
or de
Ensinno:
a Se o servvidor estiveer lotado em
a.
m Escola Mu
unicipal, a carta
c
deve ser assinada por:1
Gestor e 3 professorres;
b Se o serrvidor estiveer lotado naa Secretariaa Municipall de Educaçção, a cartaa deve
b.
ser assinnada pela Secretária Municipal ou chefe imediato ddo servidorr e 3
Técnicoss Pedagógiccos da SEM
MED.
Art. 16Após a entrega dee todos os documento
os, descritoss no Art.155, os candiidatos
devem comparecer em locaal e horário divulgados pela Secrettaria para a entrevista.
a
como Articuladoor de Ensin
no, no
Art. 17A lista de bolsistaas selecionaados para atuar
dapela SEM
MED Peneddo/Al à Gerrência
âmbiito do Proggrama Escolla 10, será encaminhad
Regional de Eduucação, paraa validação da SEDUC
C/AL, com os
o seguintess documento
os:
I- Ofício assinado pela
p
Secretáária Municip
pal de Educação ou seeu represen
ntante,
mento, infoormando qu
ue o servidoor foi seleciionado confforme
em caso de impedim
Anexo III;
II- Ficha de Cadastrro, devidam
mente assinaada pelo caandidato no ato da insccrição
me Anexo IIII-Termo de compromissso conform
me Anexo IV
V;
conform
IV- Cartta de Intençãão conform
me Anexo V;;
V-Carta do Colegiaado conform
me Anexo VI;
dor, RG, CPF, dadoos bancáriios e
VI-Cópia do conntracheque do Servid
comprovvante de residência.
L, o resultaddo será pubblicado no Diário
D
Paráágrafo Únicco. Após vaalidação da SEDUC/AL
Oficiial do Estaddo.
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SEÇÃO III
DO DE
ESLIGAM
MENTO
Art. 18O desliggamento do bolsista
b
quee atua como
o Articuladoor de Ensinoo, no âmbito
o do
o
a peedido do serrvidor ou dee ofício.
Proggrama Escola 10, pode ocorrer
§1º A dispensaa a pedido, nos termoos desta Po
ortaria, é a manifestaçção unilaterral e
expreessa de vontade do
d
servidoor em deixar de exercer a função de
ArticculadordeEnnsino, com
mo bolsistaa no âmbiito do Proograma Escola 10, com
c
form
mulário própprio devidam
mente assinaado pelo bolsista(a);
§2º A dispensa de ofício far-se-á poor decisão do
d Secretáriio Municippal de Educcação,
conddicionada à entrega de
d relatórioo justifican
ndo a soliccitação ou por decisãão da
Secreetaria de Estado
E
da Educação pautada no
n acompaanhamento e avaliaçãão de
desem
mpenho.

Art. 19A solicitação de deesligamentoo do bolsistaa que atua como articuulador de ensino
e
minhada à Gerência
G
Reegional de Educação de
d jurisdiçãão do muniicípio
deve ser encam
com os seguintees documenttos:
I. Ofício asssinado pela
a Secretáriaa Municipall de Educaçção ou seu reepresentantte, em
caso de impedimennto, solicitaando o desligamento do
d bolsista que atua como
Articuladdor de Ensino, no âmbito do Progrrama Escolaa 10, conforrme Anexo VII;
II. Solicitaç
ção de Deslligamento do
d Programaa Escola 100, assinada pelo bolsistta, no
caso de solicitação
s
a pedido coonforme Aneexo VIII.

CAP
PÍTULO IIII
DISPO
OSIÇÕES FINAIS
F
Art. 20A Secrettaria Municipal de Eduucação deveerá manter atualizado
a
o quadro de vagas
v
A
s nas escolaas municipaais de seu município
m
e encaminhar
e
relatório mensal
m
de Articuladores
para a Gerência Regional de
d Educaçãoo.
Art. 21Os serviidores desiggnados receeberão bolsas do Progrrama Escola 10, a parrtir da
r
vaalidado pelaa SEDUC/A
AL em Diárrio Oficial aaté dezembro do
publiicação do resultado
ano em curso, sendo o valor mensaal de R$ 40
00,00 (quattrocentos reais), pagaa pelo
a
como Articulador
A
r de Ensino, conforme Lei nº 8.04
48, de
Goveerno do Esttado, para atuar
23 dee novembroo de 2018, sem prejuízoo da remuneeração do caargo efetivoo.
Art. 22O serviddor que tennha sido deesligado do Programa Escola 10, a pedido ou
o de
missão, som
mente podeerá participar de
ofício, caso tennha interessse em umaa nova adm
proceesso seletivvo após o intterstício de 01 (um) ano.
Art. 23A assinatura do Termo de Compromisso implicaráá no conhecimento e tácita
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aceittação das normas e condições estabeleciidas nesta Portaria e em todo
os os
docuumentos quee disciplinaam o Progrrama Escola 10 em reelação às qquais não poderá
p
alegaar desconheecimento.
Art. 24As inforrmações preestadas no ato
a da inscrrição serão de inteira rresponsabillidade
ual da
do seervidor, reseervando-se à Secretariaa Municipal de Educaçção e Secrettaria Estadu
Educcação de Alagoas o diireito de, a qualquer teempo, excluuir do Proggrama Esco
ola 10
aquele que nãoo preencherr os requisiitos contido
os nesta Poortaria e/ouu fornecer dados
d
compprovadamennte inverídiccos.

Art. 25Os casoos omissoss e as situuações não previstas na
n presentee Portaria serão
resollvidos pela SEMED
S
Peenedo/Al.
Art. 26Haverá um sistem
ma permanennte de avalliação e accompanham
mento, no qual
q
o
desem
mpenho proofissional seerá avaliadoo, asseguran
ndo-se assim
m, o padrão de qualidade no
atenddimento e na
n prestaçãoo do serviçço, possibiliitando dessaa forma, a continuidad
de ou
não do
d bolsista no
n Program
ma Escola 100.
Art. 27 - Esta Portaria entraará em vigoor na data dee sua publiccação.
CRETARIA
A MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃ
E
O, em Peneedo(AL), 055 de fevereiro de
SEC
20199.

CINTYA
A ALVES DA
D SILVA
S
Secretária
M
Municipal
de Educação
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ANEXO I
C
Cronogram
ma
Ativid
dades
Publicação da Portariaa 001/2019 SEMED
P
S
Pennedo/AL
P
Período
de Inscrições na
n SEMED Penedo/AL
L das 9h às 12h.
P
Período
de entrevistas com os canndidatos na SEMED Peenedo/Al
das 9h às 122h e das 14hh às 16h.
D
Divulgação
da lista doss selecionaddos.
Envio da lissta dos seleccionados paara as Gerênncias Regionais de
Educação com
c
os docuumentos estabelecidos no
n art.
13 da PORT
TARIA/SEDUC Nº. 479//2019.
H
Homologaç
ção das listaas de Articuuladores de Ensino
E
pelaa
SEDUC/AL
L

Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033

Data
11/02/2019
9
12/02//2019 a 15/0
02/2019
18 e 19 dde fevereiro
o de 2019
22 de fevereiro de
d 2019
22 de fevereiro de
d 2019
até 28 dde fevereiro de 2019
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00 – Penedo – Alagoas
A
– Fone
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A
ANEXO
III
Quaadro de Va
agas

CÓDIGO INEP

U
UNIDADE
DE LOTAÇÃO

VAGA

01

2704
45650

EMEB Josef Bergman
B

01

02

2704
45609

EMEB Barão de Penedo

01

03

2704
42375

EMEB São João Batista

01

04

2704
42618

EMEB Hannaa Bertholet

01

05

2704
42626

EMEB Santa Cândida

01

06

2721
15601

EMEB Professsor Irênio Araaújo

01

07

2704
45374

EMEB Santo Antônio

01

08

2704
45366

EMEB Rotaryy

01

09

2704
45463

EMEB Professsora Maria daa Glória Pimen
nteira

01

10

27218252

EMEB Dom Constantino
C
Lo
ours

01

11

27217272

EMEB Professsora Maria daa Glória Tavarres

12

27045480

EMEB Cônego Teotônio Ribeiro

13

27045226

EMEB Professsor Douglas Apratto
A
Tenório

01

14

27045510

EMEB Veread
dor José da Co
osta Mangabe
eira

01

15

27215750

EMEB Engenheiro Antônio
o Cândido Tole
edo

01

16

2721
15121

EMEB Veread
dor Manoel So
oares De Melo
o

17

2704
45323

EMEB Paulo VI
V

01

18

2721
17310

EMEB Santa Luzia

01

19

27217345

EMEB Professsor Arlindo Feerreira de Moraes

01

1

01
01

01

20

2704
45706

EMEB Irmã Jo
olenta

01

21

2704
45315

EMEB João XXIII
X

01

22

27230333

EMEB Alda Alves
A
Toledo

01

23

27045676

EMEB Professsora Helena de
d Oliveira Carvalho

01

Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033
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ANEXO IIII

FICHA DE CADASTR
RO

DADO
OS PESSOAISS
Nomee Completo:
Endereço:
Bairro
o:
CEP:
Município:
Estad
do:
Data de Nascimen
nto:
CPF:
RG:
PIS/P
PASEP:
Telefo
one:
WhattsApp:
E-mail:
Possu
ui vínculo com
m outra redee: ( ) Não ( ) Sim
Carga Horária em outrra rede: __________
Em caaso afirmativvo, qual? ( ) Municipal ( ) Estaduaal ( ) Fed
deral ( ) Privada
P
Unidaade de Ensin
no ou Setor no
n qual está lotado:
Cargo
o/Função: Professor
P
( )
Suporte Pedagógico ( )
Ou
utro ( )
Matrícula:
Cargaa Horária:
Banco
o: 104
operação:
Agência:
C/C:
Poupança:
FORM
MAÇÃO
Grau de Instrução
o: (
(
(
(
(

) Médio
o Normal
) Gradu
uação
) Especcialização
) Mestrrado
) Douto
orado

EEspecifique:____________
___________
__________________
E
Especifique:_
___________
____________________________
E
Especifique:_
___________
____________________________
E
Especifique:_
___________
___________
__________________

DADO
OS DE LOTAÇÃ
ÃO
1.

Articulado
or de Ensino da Escola na Seemed ( )

____________________________________
_______
Semed: ____________________________________________________
2.

Articulado
or de Ensino na Escola ( )

____________________________________
____
Escola: _____________________________________________________

Declaração do Candidato
Declaro, para os devid
dos fins, que os
o dados cadasstrais preench
hidos são a pu
ura expressão da verdade, ciente
c
de quee, se
constaatada qualqueer inverdade, estarei
e
excluíd
do (a) automaaticamente daa participação
o do processo de designação.

Assinaatura: ________________________________________________
________
Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033

Data:_______/_____
__/______.
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00 – Penedo – Alagoas
A
– Fone
e:
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ANEXO IV

CAR
RTA DE INTEN
NÇÃO

I – DADOS DO SERVIDOR
S
Nome
e Completo (sem abreviatura):

2. CPF:

3. RG/Órgão
R
exped
didor:

4. Endereço residen
ncial
5. E-mail:

6 Tel.: ( )
6.

8. Município:
M

7 WhatsApp: ( )
7.
9
9.Gere:

CARTA DE INTENÇÃ
ÃO
Ressponda aos ite
ens abaixo, de forma disse
ertativa:
1. Como sua experiência
e
prrofissional esttá relacionadaa às atribuiçõe
es do Articulad
dor de Ensino
o?
2. Como vocêê pretende co
ontribuir com a melhoria da
d qualidade do ensino pú
úblico da Red
de Municipal a partir da
execução das
d atividades de Articulado
or de Ensino?

_____________________________________________________
Assinatura do Servidor

Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033
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ANEXO V

DECLLARAÇÃO DO
O COLEGIADO PARA SER
RVIDOR
CA
ANDIDATO A ARTICULAD
DOR DE ENSINO

CA
ANDIDATO: ___________
_
_________________________________
________________________________
__________
Pela
presente
DEECLARAÇÃO,
nós
que
fazemos
parte
da
Unidade
de
Ensino__________________________________________________
_________________________________
_____________
ocupantes das funções abaaixo indicadaas com matríícula na SEM
MED:
MATRÍC
CULA

NOME

FUN
NÇÃO

D
Declaramos,
p
para
os devid
dos fins, que as informações prestadas neste Termo, para a seleçção de Articulador de Ensiino,
bolsista no proggrama escolaa 10, são verdadeiras, auttênticas e con
ndizentes com
m a realidadee dos fatos. Ficamos cienttes,
ocumento, qu
ue a falsidade dessa declaraação configura crime previssto no Código
o Penal Brasile
eiro e passível de
atrravés deste do
apuração na forrma da Lei. Asssim, omitir em documento
o público, decclaração que dele devia constar, ou nele
e inserir ou faazer
d
da quee devia ser escrita, com o fim de preju
udicar direito, criar obrigação ou alteraar a
insserir declaraçãão falsa ou diversa
verrdade sobre faato juridicameente relevante (Art. 299 do
o Código Penaal).

O SERVIDO
OR AVALIADO

SIM

NA MAIORIA
DA
AS VEZES

NEEM
SEM
MPRE

NÃO

1 É assíduo e cumpre
c
seu horário integraalmente na un
nidade/setor no
n qual está
lotado.
3 Tem disponiibilidade, com
mprometimentto e disposição para participar das
formações continuadas
c
e ser um multiplicador dos conceitos
c
e prráticas
apreendidoss nesses mom
mentos formativos coletivoss.
4 Tem ética prrofissional com
m as concepçõ
ões teórico-prráticas aprese
entadas na Leii
de Diretrizess e Bases da Educação
E
Naciional, no Plano Estadual de
e Educação, naa
Base Nacion
nal Comum, e nos demais documentos no
ormativos da Secretaria
Municipal daa Educação.
9 Participa de todas as form
mações e reun
niões agendad
das pela SEMEED/Escola.
10
0 Está presentte em todos os
o momentos de estudo com
m a equipe, gaarantindo um
ma
prática refleexiva; bem com
mo, mantendo
o-se atualizad
do.
Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033
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3 É objetivo em
m discussões e consegue seer um bom mediador, minimizando
13
conflitos.
16
6 Participa dass reuniões collaborando com
m o foco entre os membross da equipe.
17
7 Analisa, apriimora e oferece feedbacks das atividadees desenvolvid
das.

Naada mais a deeclarar e cien
ntes das resp
ponsabilidad
des pelas decclarações preestadas, firm
mamos a pressente.
__________ de ______________
_________ de 2019.
Asssinaturas:
Nome:
CPF:

Nomee:
CPF:

Nome:
CPF:

Nomee:
CPF:

Nome:
CPF:

Nomee:
CPF:

Nome:
CPF:

Nomee:
CPF:

Complexo Educcacional e Espo
ortivo Alcides do
os Santos Andra
ade, Rod. AL 11
10, Km 05,
(
(082)
3551-3033
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A
ANEXO
VI

TERMO DE COMPROM
MISSO
AR
RTICULADOR
R DE ENSINO
O - SEMED

I – DADOS DO
O SERVIDOR
1. Nome
N
Completo (se
em abreviatura):

2. CPF:

3. RG/Órgão
R
expedido
or:

4. Endereço residenccial
5. E-mail:

6. Tel.: ( 82 )

7 WhatsApp: ( 82 )
7.

TERMO DE
D COMPRO
OMISSO E REESPONSABILIIDADE
CONSIDER
RANDO a Porttaria SEDUC Nº
N 479/2019 que
q institui os Procedimen
ntos para seleeção de docen
ntes da rede
Municipal
para
d
desempenhar
a
Função
de
Articulador
de
Enssino
da
EM
MEB_____________________________________________________, como bollsista do Programa Escola 10,
CO
OMPROMETO
O-ME a respeitar e cumpriir, além das atribuições
a
previstas para o Articulador de Ensino, as seguintes
clááusulas:
1. cumprir a carga horária semanal de 40h (quarentta horas) estabelecidas para a função de Articulador de
d Ensino.
2 comprovaar desempenhho satisfatório na Ficha de Avaliação
2.
A
de Desempenho e plano de m
metas, consoan
nte às normas
definidas pela SEDUC, por meio da Gerência
G
de Educação
E
Básiica, diretamen
nte subordinaada à Superinttendência de
Políticas Educacionais – SUPED, com
m sede provissória no Centtro de Artes de
d Mediaçõess Culturais, sittuado na Av.
Fernandees Lima, S/N, Farol,
F
no Centtro Educacional de Pesquisaas Aplicadas - CEPA, Cep: 57.055-055, Maceió/Al;
3 ter dispo
3.
onibilidade para cumprir paarte da minhaa carga horáriia na escola e/ou
e
Administtração Centraal da SEMED,
quando convocado,
c
p
para
participação de reuniões, grupos de
d estudo, reeuniões de alinhamento e orientações
técnicas;
4 ter habiliidades, conheecimento e disponibilidade
4.
d
e para coordenar grupos de trabalho e estudo de professores,
equipe peedagógica e gestores;
g
5 ter clarezza de que preeciso instituir na minha ro
5.
otina o uso de
e recursos de conectividad
de (skype, goo
ogle docs, emails, Wh
hatsApp, entrre outros);
6 ter capacidade de in
6.
ntegração paara o trabalh
ho em equip
pe, demonstrando compro
ometimento profissional,
agilidade, flexibilidadee, reconhecen
ndo a importância do trab
balho coletivo
o, bem como dinamismo, criatividade,
capacidad
de de interaçãão e mediação
o com a Unidaade de Ensino
o;
7 ter dispo
7.
onibilidade, comprometim
c
mento e disp
posição para participar das
d
formaçõees continuad
das; ser um
multiplicaador dos concceitos e práticcas apreendid
dos nesses mo
omentos form
mativos coletivvos e ter éticaa profissional
com as concepções
c
teeórico-práticas apresentadas na Lei de Diretrizes e Bases
B
da Educação Nacion
nal, no Plano
Municipaal de Educação
o, na Base Naccional Comum
m e nos demaiis documento
os normativos da Secretariaa Municipal.
8 apoiar a SEMED
8.
S
no plaanejamento e execução de suas ações.
9 ser capazz de organizarr o plano de fo
9.
ormação doceente em serviçço; abrangend
do, entre outrras temáticas:: concepções
de avaliação, metodolo
ogias de ensin
no, formas de aprendizagem
m e referenciaais curricularees;
10. acompan
nhar e orienttar o trabalh
ho dos professores com atuação nas escolas mun
nicipais, sob sua tutoria,
orientand
do-os a desen
nvolver uma gestão pedagó
ógica focada na melhoria daa aprendizageem de todos os estudantes
medida pelos
p
resultados das avaliaçções externas;;
11. dar suporrte pedagógicco e suporte teeórico-prático
o aos professo
ores, contribuindo para o fo
ortalecimento
o pedagógico
da equipee escolar;
12. acompan
nhar, presenccialmente, a Escola Municcipal de sua responsabilid
dade, tendo uma pauta planejada e
articuladaa com a impleementação do
os Planos de Ação
A
para o cu
umprimento de
d metas de aprendizagem;;
13. auxiliar na
n elaboração
o e acompan
nhamento do
o plano de ação de cada uma das esscolas municiipais de sua
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responsabilidade;
14. propor e/ou
e
subsidiaar encontros formativos com
c
gestor, coordenador pedagógico e professor das escolas
municipaais de sua resp
ponsabilidade;
15. tutorar os professores a partir de sisstemas de gesstão, plataformas digitais e recursos de iinovação;
16. orientar os
o momentoss de planejameento e estudo
os (coletivos e individuais) na
n escola mun
nicipal
17. , com a finalidade de promover
p
a arrticulação e im
mplementação
o das ações do
o Programa Esscola 10;
18. fomentarr a realização de trabalhos colaborativoss entre os atorres da escola;
19. fomentarr, mobilizar e acompanhar os
o processos formativos
f
de
esenvolvidos na
n escola mun
nicipal;
2 promover o registro e socialização das
20.
d experiências formativass no decorrer do ano letivo
o;
2 analisar o plano de trabalho
21.
t
e os relatórios de
d atividadess oferecendo atendimento
o individualizado quando
necessáriio;
2 participar de todas as formaçõees, reuniões e seminárioss de socialização com apresentação de práticas
22.
inspirado
oras que forem
m agendadas pela Semed;
2 garantir pela
23.
p
implemeentação do Prrograma Escola 10, em con
nsonância com
m as Diretrizees da Secretarria Municipal
de Educação;
2 coordenaar e acompanh
24.
har a avaliação do desempeenho dos alun
nos da Escola Municipal;
2 emitir rellatórios mensais sobre o an
25.
ndamento do Programa na escola;
2 integrar as
26.
a ações, de mesma finalid
dade, que são
o desenvolvid
das em prograamas próprioss do município com às do
Programaa Escola 10.
2 garantir o cumprimentto do cronogrrama do Progrrama Escola 10;
27.
2 usar as ferramentas
28.
f
d
didático-peda
gógicas da in
novação e teccnologia a fim
m de subsidiaar os docente
es e equipes
pedagógiicas no acomp
panhamento, sistematizaçãão e orientaçõ
ões dos processsos de ensino
o e aprendizaggem;
2 realizar outras
29.
o
atividad
des correlatass.

Este Term
mo de Comprromisso e Re
esponsabilidad
de é express
são da verda
ade e por ele
e
respondo
inttegralmente.

Penedo/AL, 05
0 de Fevereirro de 2019.

_________________________________
___________________
Assinaatura do Servidor
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