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EDITAL Nº 01/2020 

SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO COLÉGIO FAMA 

 

 

A direção do Colégio FAMA, torna pública a abertura das inscrições para a Seleção 

de Professor que atuará na Educação Infantil.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo será regido pelo presente Edital, cabendo sua execução e 

coordenação à Direção e Coordenação Pedagógica do Colégio FAMA. 

1.2. O processo seletivo tem como objetivo compor o quadro de professores que atuará 

na turma “Infantil 4” da Educação Infantil. 

1.3. A vaga e a titulação exigida neste edital. 

1.4. A inscrição do candidato no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação 

das condições estabelecidas no presente Edital, das quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no e-mail 

coordenacaopedagogica@colegiofama.com.br   no período de 03 a 07 de fevereiro 

de 2020, mediante preenchimento do Formulário de Inscrição. 

2.2. Condições para participar do processo de seleção: 

a) Possuir graduação em Normal Superior ou Pedagogia (obrigatório) 

b) Possuir pós-graduação em Educação Infantil (desejável) 

c) Possuir experiência mínima de 01 (um) ano de exercício no magistério na educação 

básica em estabelecimento público ou privado. 

d) Possuir disponibilidade de horário para cumprir a carga horária semanal de trabalho. 

2.3. Documentos necessários para a inscrição: 

a) Curriculum Vitae atualizado devidamente preenchido. 
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2.4. O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas. 

 

3. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O Processo Seletivo consistirá na realização de uma avaliação didática e prova 

escrita. 

3.2 Avaliação Didática 

3.2.1 A Avaliação Didática consiste na preparação e aplicação de uma  atividade (aula), 

com duração de 15 minutos e conteúdo  pertinente a faixa etária de 4 anos.  

3.3  Prova Escrita 

3.3.1 A Prova Escrita será sobre temas gerais referentes à educação, encontrados em 

documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e o Plano Nacional de 

Educação – PNE e/ou concepções intenções do candidato acerca da educação 

e terá duração de 01 (uma) hora. 

3.3.2 Na avaliação da prova escrita serão considerados os seguintes critérios: 

a) Compreensão do teor das questões propostas e utilização de argumentos para 

fundamentar o ponto de vista - 40 pontos 

b) Domínio de conhecimento acerca do assunto abordado – 30 pontos 

c) Domínio da norma padrão da língua escrita – 20 pontos 

d) Atendimento aos critérios específicos que acompanharão a questão proposta – 10 

pontos 

3.3.3 A prova escrita terá valor de 0 (zero) a 100 (cem). 

3.3.4 A avaliação didática e a prova escrita serão realizadas no período de 10 a 14 de 

fevereiro às 14h no Colégio FAMA, conforme agendamento prévio com o candidato 

selecionado. 

 

4. DOS RESULTADOS 

4.1. Será considerado classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 

70(setenta) pontos. 

4.2. Em caso de igualdade de média, terá preferência, para efeito de classificação, o 
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candidato com: 

a) mais idade 

b) Serviços prestados à Justiça Eleitoral. 

4.3. A listagem dos classificados será emitida em ordem decrescente de classificação. 

4.4. O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2020. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1 São atribuições do professor regente de turmas e de aulas: 

I.participar do processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a 

avaliação da proposta pedagógica da escola; 

II.elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; 

III.estabelecer estratégias para atendimento aos alunos portadores de necessidades 

educativas especiais; 

IV.desenvolver as atividades escolares nos dias letivos e nas horas definidas no calendário 

escolar; 

V.participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI.participar das atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos 

educandos e com a comunidade escolar; 

VII.preencher instrumentos de acompanhamento, controle de frequência e avaliação do 

desenvolvimento dos alunos; 

VIII.responsabilizar pelo preenchimento dos diários de classe  e mantê-los sobre a guarda 

da escola; 

IX.tornar sempre agradável o ambiente de trabalho para os alunos; 

X.manter atualizados os relatórios de atividades, de forma a poder sempre rever a sua 

prática; 

XI.apresentar, bimestralmente e toda vez que se fizer necessário, o desempenho global 

dos alunos; 

XII.zelar pela conservação e manutenção do material e do local de trabalho para que seja 

referência positiva para o aluno; 
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XIII.estar sempre atento às condições de saúde e higiene dos alunos; 

XIV.procurar sempre desenvolver uma relação de respeito, carinho e amizade com os 

alunos, numa postura ética, preservando o seu ambiente de trabalho; 

XV.elaborar e executar o Plano de Intervenção Pedagógica proporcionando a aprendizagem 

efetiva dos alunos. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação expressa das normas contidas neste 

Edital. 

6.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação do presente 

Edital, avisos, comunicados e outras informações pertinentes ao Processo Seletivo, os 

quais serão sempre divulgados nos locais especificados neste Edital. 

6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do presente 

Processo Seletivo. 

 

 

Iturama, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prof. Me. Randall Freitas Stábile 
Diretor – Aut. nº. 759465 
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Anexo II 

CURRICULUM VITAE - Modelo 
 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome:  

Estado civil:  

Nascimento:  / /  Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino 

 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

TÍTULOS 

 

Graduação 
INSTITUIÇÃO INÍCIO MM/AAAA CONCLUSÃO 

MM/AAAA 

    

 
PÓS-GRADUAÇÃO Lato 

Sensu 
(Especialização) 

INSTITUIÇÃO INÍCIO MM/AAAA CONCLUSÃO 

MM/AAAA 

    

 
 

 

CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO HORÁRIO 

   

   

   

   

   

   

3. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS (atuais) 
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ATIVIDADES DOCENTES (Anos Finais) 

 
ESCOLA ANO/SÉRIE 

PERÍODO 

MM/AAAA a MM/AAAA 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

 
 

 

6. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/ATUALIZAÇÃO (nos últimos 05 anos) 

(Congressos, Seminários, Cursos, Formação Continuada) Acima de 20 horas 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 
 
 
 
 
 

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 


