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EDIAL Nº 001/2021 
 
 

COLÉGIO METODISTA AMERICANO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE e TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
 

A Direção Pedagógica do Colégio Metodista Americano e a Gestão de Pessoas, no uso de suas 

atribuições, tornam público o PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, para 

fins de cadastro reserva, e possível ingresso no ano letivo de 2022. 

 

I – DA INSCRIÇÃO 

 As inscrições devem ser realizadas nos dias 15 a 26 de novembro, com o envio da ficha de protocolo 

de inscrição devidamente preenchida e do currículo, segundo informações abaixo: 

Como: Enviar a ficha de protocolo de inscrição (anexo 1), juntamente com o seu currículo para o e-

mail banco.curriculo@ipa.metodista.br, informando no assunto “SELEÇÃO AMERICANO”. Assim que seu 

currículo for recebido, você receberá uma resposta automática, confirmando sua inscrição.  

 
II – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será constituído inicialmente pela análise do currículo. 

No caso dos docentes para as disciplinas/áreas será exigido o título mínimo da Graduação, com 

habilitação de licenciatura plena na área.  

Ter experiência na rede privada de educação será um diferencial. 

 

DOCENTE 

 

 
Níveis/Anos de 
Ensino 

 

Disciplinas/Áreas 

 Educação 
Infantil 

Professor/a Tutor/a para N1, N2, N3, N4 e N5 

Anos Iniciais - 
Ensino 

Fundamental 

Professor/a Tutor/a do 1º até o 5º ano. 
  

Anos Finais - 
Ensino 

Fundamental 

Professor/a especialista: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês, Língua Estrangeira – Espanhol, 
Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Literatura, Ciências, 
Música, Artes e Teatro. 
  

Ensino Médio 

Professor/a especialista: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês, Língua Estrangeira – Espanhol, 
Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Literatura, Ciências, 
Música, Artes e Teatro. 
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ADMINISTRATIVO 
 

 

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A inscrição implica o/a candidato/a conhecer e estar de acordo com as condições estabelecidas pela 

instituição para este processo seletivo. Da decisão da Comissão de Seleção não cabe recurso. Os casos 

omissos serão resolvidos pela Direção Pedagógica do Colégio Metodista Americano e Recrutamento e 

Seleção, ouvida a Equipe Pedagógica.  

 

Cronograma da Seleção:  

 

 De 15 a 26 de novembro de 2021 – inscrições através do envio, por e-mail, do currículo e 

ficha de inscrição; 

 A partir de 29 de novembro de 2021 – os Currículos dos/as candidatos/as inscritos/as serão 

disponibilizados para análise da Direção do Colégio Americano. 

 

           IMPORTANTE:  

 O agendamento de outras etapas, para fins de processo seletivo, será realizado mediante 

contato telefônico e/ou por e-mail, a partir dos dados informados na ficha de inscrição. 

 É fundamental que o/a candidato/a tenha disponibilidade para participar de todas as etapas do 

processo seletivo, conforme data e local estabelecido. 

 

 

Porto Alegre, 12 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 

                   Profº Ms. Neusa Teresinha Ballardin Monser        Profª Drª Marilice Trentini de Oliveira 
                           Coordenadora Administrativa                                    Diretora Pedagógica                          
 

 

 

 

 

 
  Área 

 
Descrição 

Orientação 
Educacional 

Formação em Pedagogia com especialização em Orientação Educacional ou Psicologia, experiência com 
Educação Infantil e Anos Iniciais. Desejável habilidade para trabalhar em equipe, dialogar com as 
famílias, alunos e professores e ser proativo. Será um diferencial formação/conhecimento em educação 
Especial Inclusiva. 
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(Anexo 1) 

 

FICHA DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

Dados Pessoais 

Nome completo: .....................................................................................................................................................   

Data de nascimento: ....../....../ ............... CPF: ........................................................... 

Endereço: ............................................................................................................................................................... 

Bairro: ...................................................   Cidade: .................................................  Estado: ................................. 

Telefone residencial: ..................................... Celular: ................................. 

E-mail: ........................................................................................................... 

Formação Acadêmica: 

Curso de Graduação:.............................................................................................................................................. 

Pós-graduação:    

(   ) Especialização  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado   

 

Níveis/Áreas de interesse: 

(   ) Educação Infantil   Especifique:  ...................................................................................................................... 

(   ) Anos Iniciais – Fundamental   Especifique: ..................................................................................................... 

(   ) Anos Finais – Fundamental   Especifique: ....................................................................................................... 

(   ) Orientação Educacional 

 

Disponibilidade de horários: .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................    

 

Faça uma breve descrição de sua formação acadêmica e experiências para que possamos lhe conhecer: 

 Formação Acadêmica: em que Instituição de Ensino e Ano concluiu sua graduação, cursos de pós-

graduação completos ou em curso e outras formações que considerar relevantes. 

 Experiências profissionais e acadêmicas: descreva as experiências que considerar relacionadas e mais 

relevantes em relação ao seu interesse em atuar na Instituição. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

Data: _____ / _____ / ___________ 


