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EDITAL Nº 001/2017 
 

 

COLÉGIO METODISTA AMERICANO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  
 
 

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

atribuições, tornam público o PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES (AS) para ingresso no ano de 

2017, especificando a nominata de níveis/anos e critérios de seleção. 

 

I – DA INSCRIÇÃO 

 As inscrições devem ser realizadas de 24 a 27 de janeiro de 2017, com a entrega do currículo, 

cópia simples do comprovante de titulação (graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado) e da ficha 

de protocolo de inscrição que está disponível para impressão (anexo 1) e preenchimento (manual ou digitado), 

segundo informações abaixo: 

Horário: 8:00 às 17:30 

Local: No Recrutamento e Seleção do Colégio Metodista Americano, situado a Rua Lauro de Oliveira, 

nº. 71, Bairro Rio Branco, Porto Alegre – RS, CEP: 90420-120. Para os currículos enviados pelo correio, deve-

se imprimir a ficha de protocolo de inscrição (anexo 1), preenchê-la, anexá-la ao currículo, juntamente com a 

cópia simples do comprovante de titulação (graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado), remetendo 

ao departamento de Gestão de Pessoas, conforme o endereço citado acima. Só serão aceitos os currículos 

recebidos até a data de encerramento do edital. 

Importante: A documentação entregue no momento da inscrição não será devolvida, portanto não 

devem ser anexados documentos originais. Dúvidas, falar com Cíntia ou Gabriele, pelo telefone 3316 1165. 

 

II – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo consistirá de análise do currículo, banca examinadora e entrevista. Para as 

disciplinas será exigido o título mínimo da Graduação em Educação Superior, com licenciatura plena na área. 

A preferência será dada a pessoas com experiência em Educação Básica. 

 Níveis/ Anos 

 

Vagas Tema da Aula Didática Habilidades e Competências técnicas e teóricas nas áreas específicas 

2º ano - Ensino 
Fundamental 

01 

Apresentação da vida do pintor 
Monet e proposta de uma atividade 
de artes. 
  

* Experiência com esse nível de ensino. 
* Ter afinidade com a faixa etária de 7 a 8 anos de idade. 
* Disposição para o trabalho pedagógico. 
* Saber trabalhar em grupo com os docentes do curso. 
* Realização de relatórios de avaliação dos alunos. 
Titulação exigida: Graduação em Pedagogia com especialização na área da 
Educação.  
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III – DA SELEÇÃO 

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas:  

1. Análise dos currículos  

2. Banca examinadora (aula expositiva) de habilidade didática e entrevista;  

 

IV – DA HABILIDADE DIDÁTICA 

A habilidade didática será verificada por meio da entrega de uma plano de aula e desenvolvimento 

dessa “miniaula”, que deverá ter duração de, no máximo, 10 minutos a juízo da banca examinadora. A 

“miniaula” é uma simulação de como o conteúdo seria desenvolvido em sala com os alunos, por isso deve-se 

trazer os matérias citados. A banca examinadora poderá solicitar esclarecimentos relacionados com o 

conteúdo exposto no desenvolvimento da aula.  

O/A candidato/a entregará à banca examinadora, no início da prova, as cópias do plano da aula que 

será ministrada nesses 10 minutos. O/A candidato/a terá à sua disposição os seguintes recursos, para 

utilização conforme sua necessidade: quadro branco e projetor multimídia (para utilizá-lo, o material deverá 

estar salvo em pen drive). É liberado ao/a candidato/a trazer outros recursos didáticos que considerar 

pertinentes a sua aula. 

A banca examinadora será constituída por: Diretora Pedagógica, Orientadora Educacional e Psicóloga 

do Recrutamento e Seleção.  

A avaliação da prova didática de cada candidato/a observará os critérios abaixo estabelecidos, não 

cabendo pedido de reconsideração quanto ao resultado. Os componentes da banca examinadora atribuirão 

ao/à candidato/a uma nota de 0 a 4 para cada um dos critérios de avaliação, considerando-se os conceitos 

insatisfatório, pouco satisfatório, satisfatório, muito satisfatório e totalmente satisfatório. 

Critérios que serão avaliados:  

- competência argumentativa;  

- experiência docente;  

  - adequação do material didático ao conteúdo;  

- clareza, objetividade e comunicabilidade;  

- linguagem, fluência e dicção; 

- planejamento;  

- adequação ao tempo disponível;  

- capacidade de síntese;  

- domínio de conteúdo;  

- capacidade de expressão;  

- metodologia pedagógica;  

- recursos didáticos;  

- adequação com a concepção do Curso e da Instituição;  

- criatividade;  
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- empatia, capacidade de buscar soluções;  

- bom relacionamento interpessoal; 

- objetividade e coerência. 

 

Após a apresentação da “miniaula”, os/as candidatos/as realizarão a entrevista. 

 

V – DA CLASSIFICAÇÃO  

Os/As candidatos/as selecionados/as serão classificados/as por ordem de aproveitamento, sendo 

contratados e/ou inseridos no cadastro reserva da Instituição.  

No processo de seleção será exigida a titulação de graduado, com aplicação de critérios de indução 

para se assegurar a diversidade étnica e social e a inclusão de docentes portadores de deficiência física.  

Caso seja inviabilizada a contratação de algum dos/as classificados/as, ou for necessário contratar um 

número maior de docentes do que inicialmente previsto no presente edital, os demais candidatos/as poderão 

ser chamados para contratação, de acordo com sua ordem de classificação e/ou necessidades da Instituição. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A inscrição implica o candidato 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 Gestão de Pessoas, 

ouvida a Equipe Pedagógica.  

 

Cronograma da Seleção:  

 

 24 a 27 de janeiro de 2017 - Inscrições (entrega currículo, cópia simples do comprovante de 
titulação e ficha de inscrição). 

 30 e 31 de janeiro de 2017 - Análise dos currículos pela Equipe Pedagógica. 

 1 de fevereiro de 2017 – Publicação no portal http://colegiometodista.g12.br/americano, 
acessando o link Pedagógico / Editais, dos selecionados para banca didática e entrevista. 

 7 de fevereiro de 2017 – Banca didática e entrevista. 

 9 de fevereiro de 2017 - Divulgação do/a candidato/a selecionado/a, após às 15h, no portal 
http://colegiometodista.g12.br/americano , acessando o link Pedagógico / Editais. 

 10 de fevereiro de 2017 – Entrega de documentos e exame médico do/a candidato/a 
selecionado/a, com admissão prevista para 13/02/2017. 

 

 

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2017. 

 

 
 

                      Mauricio Fontoura Trindade                               Profª Drª Marilice Trentini de Oliveira 
                     Gerente Gestão de Pessoas                                            Diretora Pedagógica                         

  

 

http://colegiometodista.g12.br/americano
http://colegiometodista.g12.br/americano
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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:   (   ) Não      (   ) Sim      Qual? 

(   ) Especialização   (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

 

Áreas/disciplinas e/ou cargos de interesse nesse Edital: ....................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

Faça uma breve descrição de suas experiências profissionais e acadêmicas relacionadas ao seu interesse em 

atuar na Instituição: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Porto Alegre, _________ de ____________________________ de _____________. 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 
 


