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                      EDITAL nº 01/2019 

 

COLÉGIO METODISTA CENTENÁRIO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  

 

                 A Direção do Colégio Metodista Centenário juntamente com a Gestão de Pessoas, no uso de suas 

atribuições, torna público o PROCESSO SELETIVO DOCENTE para o ano de 2019.  

 

I – DA INSCRIÇÃO: 

 

 As inscrições devem ser realizadas de 07 de janeiro de 2019 até 21 de janeiro de 2019, com a entrega da 

cópia do currículo e a ficha de inscrição anexa preenchida, segundo informações abaixo. 

 

II – DA VAGA: 

 

             Será selecionado um(a) docente, de acordo com a necessidade da Instituição, para a seguinte área da 

Educação Básica: 

 

Área 
 

 

Habilidades e Competências técnicas e teóricas nas áreas 
específicas 

Física 
 
 

 Experiência comprovada na área de Ensino Médio. 

 Dinamismo e pró-atividade. 

 Comprometimento e disponibilidade no turno da manhã. 

Música 
 Experiência comprovada na área de Anos Iniciais. 

 Dinamismo e pró-atividade. 

 Comprometimento e disponibilidade no turno da manhã. 

 

 

III – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo consistirá em duas etapas: análise de currículos e posterior entrevista. Será exigido o título mínimo 

de Graduação, com licenciatura plena na área.  

 

 

IV– DA CLASSIFICAÇÃO 

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

com a necessidade da Instituição, os demais serão inseridos no cadastro reserva. 

 

No processo de seleção o candidato deverá ter a titulação exigida para a vaga, e caso seja inviabilizada a contratação 

do selecionado, ou for necessário contratar um número maior de docentes do que inicialmente previsto no presente edital, os 

demais candidatos poderão ser chamados para contratação de acordo com sua ordem de classificação e/ou necessidades de 

contratação da Instituição. 
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V – DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

      São requisitos de ingresso para a docência: 

 Entrega do currículo e ficha de inscrição; 

 Disponibilidade e flexibilidade de horários para trabalhar no turno solicitado. 

 

Comprovação do currículo 

 

A formação em curso superior de graduação será comprovada por meio de diploma devidamente registrado. 

Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo serão exigidos no ato da contratação, sendo 

condição indispensável para esse ato. 

 
 
 
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  Cronograma da Seleção: 

 07 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2019 – Inscrições (entrega de currículo com ficha de inscrição). 

 22 de janeiro – Análise dos currículos e contato telefônico com os selecionados para a próxima etapa de 
seleção. 

 23, 24 e 25 de janeiro – Entrevistas.  
 

O presente cronograma em caso de necessidade da Instituição, poderá sofrer alterações. 

O processo seletivo será coordenado pela Gestão de Pessoas e pela Direção do Colégio Metodista Centenário, 

juntamente com a Coordenação do Colégio. 

Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para o exercício de docência. 

Com a inscrição, o/a candidato/a declara conhecer e estar de acordo com as condições estabelecidas pela Instituição 

para este processo seletivo. 

Este edital é válido até a publicação de um novo Edital de Seleção para as referidas áreas ou pelo período máximo de 6 

meses a partir da sua publicação. 

Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Gestão de Pessoas e Direção do Colégio Metodista 

Centenário. 

                                                                        

                                                      Santa Maria, 20 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
        Niriellen Ramos Bairros                                      Marcos Wesley da Silva 
     Gestão de Pessoas - IMC                                Diretor   
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(Anexo 1)                  

 
FICHA DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

 

Dados Pessoais 

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

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

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

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

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

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

 

Formação acadêmica 

Curso de Graduação:................................................Instituição...................................... Ano de Conclusão:......... 

Curso de Especialização:.......................................... Instituição.....................................Ano de Conclusão:......... 

Curso de Mestrado:.....................................................Instituição....................................Ano de Conclusão:......... 

Curso de Doutorado:...................................................Instituição....................................Ano de Conclusão:......... 

 

Experiência 

Tempo de experiência profissional ........anos 

Tem interesse em atuar na:  

(   ) docência 

(   ) administrativo 

Áreas/disciplinas de aderência para atuação: 

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

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

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

Disponibilidade de horários/dias e turnos: 

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

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

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

Relate seu interesse em trabalhar na Instituição, a partir dos princípios e diretrizes da educação básica Metodista e Confessional, 

em vista de suas experiências profissionais e acadêmicas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santa Maria, _________ de ____________________________ de _____________. 

Assinatura: _________________________________________________________ 


