
Seleção de professores da Educação Infantil para projeto em 
parceria com a Associação Nova Escola  
 

1. Sobre o Projeto: trata-se de uma parceria entre Associação Nova Escola e 
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em conjunto com a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Seccional de São 
Paulo) para a produção de material voltado aos professores de Educação 
Infantil de todos os municípios do estado. Serão cadernos com atividades 
detalhadas alinhadas ao Currículo Paulista e à Base Nacional Comum 
Curricular da Educação Infantil.  
 

2. Objetivo do projeto: apoiar professores de Educação Infantil de todos os 
municípios paulistas com Cadernos de Atividades que orientem o 
planejamento e a prática pedagógica dos professores. Eles estarão 
separados pelos subgrupos etários definidos no Currículo Paulista (a 
saber: Bebês, Crianças Bem Pequenas e Crianças Pequenas) e deverão 
contemplar as características do estado e a realidade da escola pública 
paulista.  

 
3. Escopo de trabalho: produzir o conteúdo dos cadernos, adaptando os 

Planos de Atividade da Nova Escola ou criando novas propostas de 
atividade quando necessário. Os professores contratados serão 
orientados para a produção presencialmente, em uma formação com 
data a definir, e em encontros e conversas online. Eles trabalharão em 
colaboração com outros educadores e a equipe da Nova Escola, da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da Undime. O trabalho 
será feito a distância, com trocas e conversas constantes e o texto será 
editado por um preparador de texto, responsável por deixar a linguagem 
clara e acessível.  
 

4. Período de trabalho: entre abril de 2020 a agosto de 2020 (com 
possibilidade de prorrogação ou alteração de datas). 

 
5. Regime de contratação e remuneração: os professores aprovados 

neste processo seletivo serão contratados e remunerados pela Nova 
Escola para o trabalho. A remuneração se dará de acordo com as 
entregas combinadas e pode chegar ao total de R$7.650,00. Este valor 
correspondente ao período total de trabalho. Ele diz respeito às seguintes 
atividades: adaptação e eventuais criações de atividades para um caderno 
inteiro, acompanhamento de toda a edição, leitura crítica e revisão do 



caderno - até a versão final - , formação presencial e reuniões e conversas 
para acompanhamento do trabalho.   

 
6. Total de professores a serem contratados: Seis professores  (dois de 

bebês, dois de crianças bem pequenas e dois de crianças pequenas) 
 

7. Atributos necessários para o trabalho: 
Professores maiores de 18 anos e que estejam atuando como professor 
ou coordenador pedagógico de Educação Infantil da rede pública de 
ensino de qualquer município paulista e que:  
 - tenham experiência em produção, leitura crítica e/ou revisão de 
material didático ou outros materiais que apoiam o planejamento do 
professor de Educação Infantil; 
- possuam a partir de três anos de experiência como professor de 
Educação Infantil da rede pública de ensino; 
- tenham Experiência e familiaridade com ferramentas de trabalho a 
distância, em especial Google Drive; 
- tenham abertura para o trabalho colaborativo e feedbacks; 
- tenham participado, no último ano, de alguma formação, evento ou 
discussão sobre o Currículo Paulista / a Base Nacional Comum Curricular 
de Educação Infantil. 

 
8. Etapas do processo seletivo: 

A inscrição, os dados pessoais e profissionais, bem como o envio de 
todos os materiais solicitados, devem ser feitos entre 16/03 e 20/04 
exclusivamente por meio deste formulário: 
https://forms.gle/VqpQYXqvhUAEamAGA 
  
Os candidatos devem anexar ao formulário, nos campos indicados, os 
seguintes materiais:   

- O relato de algum projeto ou atividade realizado com a sua turma de 
Educação Infantil e que você considera que corresponda a um destes 
itens: 

a. valorização da experiência da criança; 
b. interação entre as crianças e entre elas e os adultos; 
c. planejamento do professor com intencionalidade pedagógica. 

Incluir fotos ou vídeos que comprovem a prática. Vale resssaltar que 
a Associação Nova Escola, a UNDIME-SP e a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo se comprometem a não utilizar os materiais nem 
as fotos para qualquer outro fim que não seja a seleção dos candidatos 

- Currículo descrevendo formação e experiências profissionais anteriores 

https://forms.gle/VqpQYXqvhUAEamAGA


- Comprovante de alguma formação, evento ou discussão ocorrido entre 
01/01/2019 e 10/04/2020 sobre o Currículo Paulista ou a Base Nacional 
Comum Curricular.  
 
Os candidatos selecionados após a leitura e análise dos materiais acima 
serão convidados para uma entrevista online com a equipe da Associação 
Nova Escola em data a combinar. 
 
A lista de professores selecionados será divulgada entre os dias 
20/04/2020 e 24/02/2020.  
 
Se tiver alguma dúvida, entre  em contato com 
materialnovaescola@novaescola.org.br 
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