Edital de seleção para contratação e cadastro de reserva de docentes e
equipe técnica pedagógica.
O presente edital tem por objetivo selecionar equipe pedagógica de todas as
disciplinas nos segmentos de ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino
médio e coordenadores pedagógicos da disciplina de inglês.
Os pré-requisitos são:
1. Ter diploma de licenciatura plena exigida na área de atuação em curso
reconhecido pelo Ministério da Educação e em conformidade com a
legislação vigente, com habilitação na área específica da disciplina a que
concorre.
2. Comprovar no mínimo três anos de experiência no magistério e/ou na
função, ou função semelhante, no caso da gestão.
3. Coordenação pedagógica de inglês para trabalhar em projeto bilíngue.
As etapas de seleção serão:
1. Seleção de currículos de caráter eliminatório entre os dias 17 de outubro até 7 de
novembro.
2. Prova objetiva de caráter eliminatório composta por 20 questões com conteúdos
da sua área de formação com duração de duas horas para os professores de
ensino fundamental II e médio. A data de prova será informada por meios
eletrônicos (email) após a análise de currículos.
3. Os professores selecionados para o ensino fundamental I realizarão prova de
aula. A data de prova será informada por meios eletrônicos (email) após a análise
de currículos.
4. Prova de aula com tema e data e temas ainda a serem definidos e divulgados
aos candidatos pela direção do Colégio e Curso Intellectus Méier por telefone ou
email com até 48 horas de antecedência. Nas provas de aula estarão disponíveis
aos candidatos quadro branco, canetas próprias nas cores preto, azul, vermelho e
verde e computador com datashow.
5. Entrevista com a coordenação do Colégio e Curso Intellectus Méier com data a
ser divulgada aos candidatos.
A quantidade de vagas dependerá da disponibilidade de turmas do Colégio e Curso
Intellectus Méier em 2019.
Os candidatos devem enviar currículo para o email: rhintellmeier@gmail.com
Todo o procedimento de comunicação durante o processo será realizado
exclusivamente via e-mail.
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