COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005/ 2019
O Departamento de Recursos Humanos do Colégio Luciano Feijão torna
público o edital do processo seletivo referente às vagas para Cadastro de Reserva de
Professores(as) de DANÇA e MÚSICA. O presente processo seletivo reger-se-á pelas
normas contidas neste edital.
1 – DAS INSTRUÇÕES GERAIS
O processo seletivo destina-se ao preenchimento de Cadastro de Reserva
para:

Denominação do cargo

Carga Horária

Professor (a) de Dança

28h semanais

Professor (a) de Musicalização Infantil

28h semanais

Professor (a) de Música

24h semanais

2 – DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
Para concorrer à seleção:
2.1 - O (a) candidato (a) deve ser graduado em Música ou Educação Física (Dança);
2.2 - Ser registrado (a) no Conselho Regional de Educação Física – CREF - DANÇA;
2.3 - Possuir experiência em Aulas de Dança ou Música (prática, pesquisa ou
extensão) mínima de dois anos.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições serão realizadas pelo (a) próprio (a) candidato (a) ou seu
representante legal, mediante procuração lavrada em cartório.
3.2- O período de inscrição estender-se-á de 17 a 21 de junho de 2019, no setor de
Recursos Humanos do Colégio Luciano Feijão, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h30,
por meio da entrega da documentação exigida neste edital e do preenchimento da
ficha de inscrição, disponível no próprio local.
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3.3 - Cada candidato (a), no ato da inscrição, deverá apresentar uma cópia dos
seguintes documentos:
• Currículo Lattes ou Vitae;
• Cópia dos certificados de comprovação de experiência profissional na área ou
em áreas afins;
• Cópia de um documento de identificação com foto. São considerados
documentos de identificação válidos: Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
Carteira Profissional expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social
ou Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública;
• Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•

Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Superior;

• Cópia de certificado(s) do (s) curso (s) de pós-graduação, caso haja;
• Cópia do Registro do CREF (Educação Física – Dança).

4 – DO PROCESSO SELETIVO
4.1 – A seleção acontecerá na sede principal do Colégio Luciano Feijão, nas
seguintes datas:
A prova escrita acontecerá no dia 24 de junho de 2019, das 13h às 17h.
A entrevista coletiva acontecerá no dia 27 de junho de 2019, das 8h às 10h.
A entrevista individual acontecerá no dia 28 de junho de 2019, das 13h às 17h.

5 – DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

1ª Fase (Etapa Eliminatória e Classificatória):

A) Análise

de

Currículo

Lattes

ou

Vitae,

acompanhada

dos

comprobatórios do(a) títulos do candidato(a) (diploma /certificados).

2

documentos

B) Prova Escrita (conhecimentos específicos): Constará de 8 (oito) questões objetivas
de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada, tendo uma única resposta
correta; 2 (duas) questões discursivas que versarão sobre os programas que
estarão disponíveis para o candidato no ato da inscrição.

2ª Fase (Etapa Eliminatória e Classificatória):

C) Aula Prática.

3ª Fase (Etapa Classificatória):

D) Entrevista Individual.
6 – DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO

6.1 - O resultado da 1ª Fase estará disponível no dia 02 de julho, a partir das 17h.

6.2 - O resultado da 2ª Fase estará disponível no dia 08 de julho, a partir das 8h.

6.3- O resultado final desse processo estará disponível no dia 09 de julho, a partir das
16h.

A divulgação de todas as fases desse processo seletivo será feita pelo
Departamento de Recursos Humanos do Colégio Luciano Feijão. O candidato poderá
consultar

o

resultado

pelo

telefone

www.lucianofeijao.com.br

3

(88)

31121053

ou

pelo

site:

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O ato de inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 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.

Sobral, 14 de junho de 2019.

_____________________________
A direção
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROVA ESCRITA E AULA PRÁTICA
DANÇA ou MÚSICA:
1. DANÇA ou MÚSICA: origem e conhecimentos.
2. DANÇA ou MÚSICA: função e habilidades.
3. Construção de projetos pedagógicos da escola.
4. Inclusão escolar: desafios e possibilidades. Conhecimento sobre processos de
aprendizagem, por meio da música e da dança, para ajudar na elaboração de
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades
individuais.
5. Desenvolvimento do (a) aluno (a).
6. Transtornos/dificuldades de aprendizagem.
7. O cotidiano da sala de aula e o universo afetivo e sociocultural do (a) aluno (a).
8. Motivação da aprendizagem – conhecimento e implementação de sistemas
motivacionais adequados que incluam a participação direta do professor/aluno e
demais integrantes do sistema educacional.
9. Conhecimento sobre processos de aprendizagem, da natureza e causa das
diferenças individuais.
10. Relação Escola/Família.
11. Formação de Professores.
12. Base Nacional Curricular Comum – BNCC.
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