EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/ 2019
O Colégio Luciano Feijão torna público o edital do processo seletivo para cadastro de reserva de
professores da Educação Infantil (inglês e bilíngue), Ensino Fundamental – Séries Iniciais (Inglês e Bilíngue),
Ensino Fundamental – Séries Finais (Português, Redação, Inglês, Bilíngue, Espanhol) e Ensino Médio
(Português, Redação, Inglês e Espanhol).
O presente processo seletivo reger-se-á pelas normas contidas neste Edital.
01 - DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
Para concorrer à seleção:
1.1 - O (A) candidato (a) deve ser graduado na área para a qual se candidata;
1.2 - Desejável pós-graduação na área ou em áreas afins;
1.3 - Possuir experiência na docência do nível de ensino para o qual se candidata de, no mínimo, 01 (um)
ano.
02 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão realizadas pelo envio do currículo
curriculos@lucianofeijao.com.br ou pelo site da escola: lucianofeijao.com.br
2.2- O período de inscrição estender-se-á de 05 a 11 de junho de 2019.

lattes

para

o

email:

03 - DO PROCESSO SELETIVO
3.1 - A seleção acontecerá na sede principal do Colégio Luciano Feijão, de acordo com o seguinte calendário:
Período/Data
05 a 11/06
12/06
13/06
19/06
24/06
26/06 e 27/06

Fase

Horário

Inscrições
Análise do Currículo Lattes
Prova Escrita
Avaliação Potencial (Estudo de Caso)
Entrevista Individual
Prova Didática (Aula)

----------------14h às 17h
15h às 17h
13h30 às 17h30
O horário de cada candidato (a) será
informado pelo Departamento de Recursos
Humanos.

Observações:
1. O calendário poderá sofrer alterações dependendo do número de inscritos.
2. Após a conclusão de cada etapa do processo seletivo, os resultados serão divulgados pelo Departamento de
Recursos Humanos do Colégio Luciano Feijão por telefonema.

04 - DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
1ª Fase:
Análise do Curriculum Lattes (Etapa Eliminatória).

2ª Fase:
Prova Escrita (Etapa Eliminatória e Classificatória).
Constará de questões dissertativas que abordarão temas gerais sobre planejamento educacional, ensinoaprendizagem, avaliação da aprendizagem e legislação educacional brasileira, e BNCC. A prova escrita será
realizada no prazo máximo de 03 (três) horas. Será desclassificado (a) o (a) candidato (a) que obtiver nota
final inferior a 7,00 (sete).
3ª Fase:
Avaliação Potencial (Estudo de Caso) - Etapa Eliminatória e Classificatória.
Consistirá em um momento coletivo no qual os candidatos terão oportunidade de apresentar à banca
examinadora seu conhecimento e sua experiência profissional frente a questões relativas à prática docente.
4ª Fase:
Entrevista Individual (Etapa Eliminatória e Classificatória).
Consistirá em um momento individual no qual o (a) candidato (a) e a coordenação da área terão um
momento de diálogo, a fim de que este exponha as suas qualificações experiências profissionais.
5ª Fase:
Prova Didática (Etapa Eliminatória e Classificatória).
O (a) candidato (a) terá o tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 30 minutos para ministrar sua aula
deverá entregar à banca examinadora três cópias do plano de aula. Como recursos didáticos, a instituição
disponibilizará projetor, lousa pincel e apagador, cabendo ao (à) candidato (a) providenciar todos os demais
recursos que necessitará para o desenvolvimento da aula. Será desclassificado (a) o (a) candidato (a) que
obtiver nota final inferior a 7,00 (sete).
Observação:
A cada fase, os cadidatos classificados acima serão comunicados pelo Departamento de Recursos Humanos
por meio de telefonema.

05 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O ato de inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e aceitação total dos critérios e regras
estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos do Colégio
Luciano Feijão juntamente com as Coordenações de Área.

Sobral, 04 de junho de 2019.

_____________________________
A direção

