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EDITAL – 11/2022 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA VAGA DE PROFESSOR(A) ORIENTADOR 
DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAl DO PROGRAMA DANDARA E PIATÃ DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIADEMA 

 
 

 
Dos requisitos 

 
Art. 1º São requisitos para a função de professor orientador de educação étnico 
racial: 

 
I – Ser docente da rede de escolas de educação básica do ensino público 
municipal de Diadema, comprovados por meio do holerite com data de admissão 

ou declaração em papel timbrado assinado pelo responsável do setor de 

recursos humanos com informação da data de admissão; 
 
II – Ter disponibilidade para trabalhar dentro do horário do ensino fundamental 
ou seja das 7:00 as 12:00 ou das 13:00 as 18:00; 
 
III – Ter afinidade com a temáiica étnico-racial na perspectiva antirracista. 
 

 
Das condições de trabalho e vencimentos 

 
Art. 2º Os candidatos aprovados, no exercício da função terão Regime de 
Trabalho de acordo com a carga horária original de seu cargo ou poderão ampliá-
la; 

 
Art. 3º Os vencimentos do profissional do Quadro do Magistério Público 
Municipal designado para função de professor(a) orientador de educação étnico 
racial, dar-se-á em consonância com remuneração original de seu cargo.  

 
Das atribuições 

 
Art. 4º Detalhamento das funções do Professor(a) designado para as aulas de 
educação étnico raciais: Deverá: 

 
• Aplicar as leis federais 10.639/2003, 11.645/2008 que estabelecem a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena 
na educação básica e das leis municipais 1.401/1994 que determina a 
inclusão de conteúdo programático de História da África e da cultura afro-
brasileira  nos currículos das escolas públicas municipais de Diadema e 
2.810/2008 que institui a comemoração da Kizomba - A Festa da Raça, 
expandindo essa festividade para as escolas; 
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• Integrar o Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional a 

diversidade étnico-racial; 
 

• Favorecer o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico articulado e 
comprometido no alcance de seus objetivos; 

 
• Contribuir com a efetivação da Política Educacional da Secretaria 

Municipal de Educação de Diadema; 
 

• Identificar e corrigir estereótipos e preconceitos étnico-raciais; 
 

•  (Re)construir a identidade negra e/ou indígena, com orgulho do  
pertencimento étnico-racial do estudante; 

 
• Contribuir com a integração das diferentes áreas de Conhecimento e 

atividades complementares; 
 

• Seguir e aprimorar as ações, pautadas no Programa Diadema de Dandara 
e Piatã – educação para as relações étnico-raciais, na perspectiva da 
educação em direitos humanos, da equidade e da educação inclusiva, 
tendo a garantia das aprendizagens como norteadora do trabalho 
pedagógico e o ambiente escolar como local de promoção do 
protagonismo estudantil; 

 
• Participar de projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho que buscam aperfeiçoamento, a atualização e a capacitação 
profissional, bem como a qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação; 

 
• Participar de eventos voltados à formação profissional; 

 
• Participar da organização de festividades, feiras e outros eventos 

destinados a divulgar a história, a arte, a ciência e a cultura local, regional 
e nacional, no âmbito de sua atuação; 
 

• Participar da organização de eventos destinados a comemorar datas 
significativas nacionais, estaduais e municipais, no âmbito de sua 
atuação; 

 
• Participar da organização das atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade, no âmbito de sua atuação. 

 

Da inscrição 
 

Art. 5º A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento digital da 
ficha de inscrição (Anexo I) e enviada juntamente com os documentos 
comprobatórios do art. 1°, exclusivamente por e-mail 
selecaodandaraepiata@gmail.com no período de 22/09/22 a 26/09/22: 

 

mailto:selecaodandaraepiata@gmail.com
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I – A inscrição e a documentação comprobatória deverão ser enviadas em um 
único e-mail; 

 
II – O assunto do e-mail deverá ser NOME COMPLETO DO CANDIDATO - 
SELEÇÃO DeP; 

 
III – Antes de inscrever-se, o candidato(a) deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos neste Edital para a função, sob pena de eliminação 
a qualquer tempo; 

 
IV - A inscrição do candidato(a) implica no conhecimento e na plena aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das instruções específicas 
para exercer a função e demais informações que porventura venham a ser 
divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento; 

 
V – A Coordenação de Formação não se responsabilizará por solicitações de 
inscrições via internet, não recebidas, por quaisquer motivos, por procedimento 
indevido de usuários, seja de ordem técnica dos equipamentos, falhas e 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Para evitar 
contratempos, sugerimos que as inscrições sejam realizadas antecipadamente; 

 
VI – O candidato é responsável por todas as informações prestadas no 
requerimento de inscrição, assim como por sua veracidade e consistência; 

 
VII - Não serão aceitas inscrições fora do período determinado no cronograma, 
independente das razões alegadas. 

 
Das etapas do processo de seleção 

 
Art. 6º O processo de seleção será composto de 4 (quatro) etapas: 

I - Análise de documentação comprobatória - art. 1º deste edital – Eliminatória; 

II - Assiduidade nos últimos 24 meses – Eliminatória; 

III – Entrevista - compõem 30% do processo ; 

  IV - Prova objetiva e dissertativa – compõem 40% do processo; 

   V – Dinâmica – compõem 30% do processo. 

 
 
 

§1º Serão classificados apenas os candidatos que alcançarem nota igual 
ou superior a 6,0 no processo seletivo completo. 
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Cronograma do processo seletivo: 

 

FASE ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

 
 

1 

 
 

Período de inscrições 

 
 

23/09/22 a 28/09/22 

 

 
2 

 
 

Divulgação da lista dos candidatos habilitados para 
a prova, no Portal da Educação. 

 

 
30/09/22 

 
 
 

 
3 

 
 
 

Aplicação das provas (respeitando as normas de 
distanciamento social) 

Data: 04/10/22 – 
terça -feira  

Horário: 19h às 21h. 
 

Local: Centro de 
formação Lisete 

Arelaro. 
 

Endereço: Av. 
Alda, 831- 

Centro, 
Diadema. 

 
 
 

4 

 
 

Publicação dos candidatos aprovados na prova 
objetiva e dissertativa no portal da educação e 
convocação para entrevista e dinâmica a ser 

agendada via endereço eletrônico (e-mail) 
informado na ficha de inscrição. 

 
 
 

 
Data: 06/10/22 a 

partir das 19h 

 
 

5 

 
 

Período de dinâmicas 

 
 

11/10/22 e 13/10/22 

 
6 

 
 

Divulgação do resultado final no Portal da 
Educação, por ordem alfabética. 

 
14/10/22 
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Da prestação da prova 
 

Art. 7º O candidato deverá comparecer ao local das provas com, no mínimo, 30 
(trinta) minutos de antecedência do horário estabelecido para seu início, não 
sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após fechamento início da 
prova. 

 
§1º De acordo com as normas sanitárias será obrigatório o uso de máscara 
durante a permanência no local de prova. 

 
Art. 8º A prova escrita será composta por questões dissertativas de 
conhecimentos gerais e específicos da área da educação étnico racial. 

 
Art. 9º Na data da realização da prova dissertativa, o candidato deverá estar 
munido de caneta de tinta azul e documento de identificação oficial original 
com foto. 

 
Art. 10 Durante a realização da prova não será permitido consultar livros, 
anotações ou afins, nem comunicar-se com outros participantes ou terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio. Não poderá adentrar o 
recinto de realização da prova portando celulares, tablets ou quaisquer 
equipamentos eletrônicos. 

 
Disposições gerais 

 
Art. 11 São candidatos elegíveis à prova aqueles que cumprirem os requisitos 
contidos no art. 1º deste Edital. 

 
Art. 12 Para desempate serão utilizados os critérios de assiduidade e tempo de 
magistério, respectivamente. 

 
Art. 13 A conferência dos documentos anexados no e-mail para inscrição é de 
responsabilidade do candidato. 

 
Art. 14 O candidato com dois cargos, deverá optar no momento da entrevista 
em qual dos cargos ele(a) em caso de aprovação será designado. 

 
Art. 15 O professor orientador de educação étnico-racial deverá ministrar as 
aulas 1 (uma) vez por semana em todas as salas do fundamental I, não havendo 
sala suficiente na mesma escola, o mesmo deverá complementar em outra 
unidade escolar. 
 
Art. 16 O candidato que recusar vaga disponível em seu momento de escolha, 
será excluído desta seleção. 

 

Art. 17 Os professores selecionados para o cargo de professor(a) orientador de 
educação étnico racial atuarão na função pelo período de 3 (três) anos em 



6 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 
Telefones: 4072-7008/7021  

 

conformidade com o resultado de avaliação de desempenho na função, podendo 
ser prorrogável através de termo de prorrogação emitido pela Secretaria de 
Educação. 

 

Art. 18 Caso tenhamos mais professore(a)s aprovados do que a demanda 
necessária, os (as) inscritos (as) aprovados no processo seletivo 
permanecerão em lista de reserva para o Programa Diadema de Dandara e 
Piatã até o término de 2023, podendo ser prorrogável através de termo de 
prorrogação emitido pela Secretaria de Educação. 

 
Art. 19 O exercício da função poderá ser interrompido a qualquer tempo: 

 
I – por interesse do próprio profissional; 

 
II – por decisão administrativa decorrente de faltas graves e do não 
cumprimento das responsabilidades e atribuições da função; 
 
III - por decisão administrativa decorrente de divergências de concepções 
étnico-raciais. 

 
§1º As faltas graves e o não cumprimento das responsabilidades e atribuições 
da função considerarão a avaliação de desempenho feita pela escola. 
 
Art. 20 Nos afastamentos do Professor designado do Programa Diadema de 
Dandara e Piatã, por períodos iguais ou superiores a 15 (quinze) dias 
consecutivos, será cessada a sua designação assim como se houver 2 (duas) 
ou mais faltas justificadas e/ou e 1 (uma) ou mais faltas injustificadas no período 
de 12 meses consecutivos e realizada a escolha imediata de outro docente 
aprovado em processo seletivo para a função. 

 
Art. 21 O candidato aprovado e desistente a qualquer momento, deverá realizar 
outro processo seletivo para atuar como professor(a) orientador de educação 
étnico-racial do Programa Dandara e Piatã. 

 
Art. 22 As ocorrências não previstas neste Edital e os casos omissos serão 
resolvidos pela Secretaria de Educação do município de Diadema. 
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