PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 2019
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Colégio Motiva Ambiental – JP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura
das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, para
o preenchimento de vagas para professores de Educação Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental, disponíveis para iniciar suas atividades, a partir do mês de janeiro de 2019.
Formação desejável: Curso superior em Pedagogia (completo) com experiência de, no mínimo,
1 ano no segmento, tendo conhecimento em informática básica.
Perfil: Habilidade para atuar junto a crianças, na faixa etária de 1 a 6 anos, capacidade de gerir
uma turma de 15 a 25 alunos, apresentar bom nível de relacionamento interpessoal.
Necessário: Disponibilidade para trabalhar em um expediente, para participar de reunião
semanal (à noite) e mensal (no segundo sábado de cada mês) e, eventualmente, aos sábados
(eventos escolares).
Competências técnicas desejadas: Ter noções básicas de cuidados com a criança, conhecer as
necessidades cognitivas e emocionais relativas à cada faixa etária, realizar avaliação contínua do
desempenho do aluno, elaborar e executar planejamento estratégico de aulas, voltado para as
áreas de desenvolvimento, desenvolver atividades contextualizadas com projetos didáticos
planejados com a equipe de docentes, conhecer o processo de aquisição da leitura e da escrita,
atuar, com habilidade, em atendimentos individuais às famílias e em reuniões pedagógicas.
Currículo: É necessário que o currículo tenha informações sobre a formação acadêmica,
experiências profissionais, foto atual e nítida, indicações, telefones para contato e e-mail. O
currículo deverá ser entregue, no Colégio Motiva Ambiental (Tambaú) ou Colégio Motiva
Oriental (Altiplano) à Equipe Pedagógica da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental.
Etapas do Processo Seletivo:

Etapas

Datas

Recebimento e análise de currículos

Até 09/11

Práticas em sala de aula (Estágio)

29/10 a 16/11

Avaliação Escrita

29/11

Dinâmica de grupo

11/12

Divulgação do resultado final: Janeiro de 2019.
Nota: Este é um processo seletivo simplificado, sendo prerrogativa do Colégio Motiva alterá-lo,
conforme sua necessidade, inclusive não sendo obrigatória a contratação caso, a critério do
Colégio, não sejam encontrados candidatos que atendam à expectativa para as vagas.

A Direção

