
 

Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo 

Processo seletivo para professor de educação infantil 

 

Brasília, DF, 28 de Agosto de 2015. 

 

 

O Fórum de Admissão, Avaliação e Progressão (Faap) da Associação Pró-

Educação Vivendo e Aprendendo torna público o processo seletivo para o cargo de 

Professor de Educação Infantil, co m  a  f in a l id ad e  d e  con t r a t ação  p a r a  

a s su mi r  o  qu adr o  de  p ro f es so r es  e fe t iv os  d a  instituição. 

 

1. Quem somos 

 

Fundada em 1982, a Vivendo e Aprendendo constituiu-se legalmente como 

associação sem fins lucrativos. A ideia principal da escola é aliar a proposta educacional 

inovadora à experiência associativa, na qual cada pessoa atua no sentido de preservar e 

enriquecer a associação. A Vivendo estimula a formação de crianças e adultos (as) 

criadores(as) do próprio processo educacional.  

Os (as) educadores(as) da instituição buscam realizar um trabalho que dê às 

crianças oportunidade de se tornarem sujeitos autônomos e ativos na realidade social. 

Para atingir esse objetivo, o trabalho com as crianças é realizado a partir do seu 

interesse espontâneo, mediado pela criação de condições que contenham desafios que 

incentivem a coorperação, o respeito pela opinião do(a) outro(a) e a participação 

coletiva.  

 

2.  Objetivo Geral 

 

 

Seleção de PROFESSOR de educação infantil para incorporação ao quadro 

efetivo de professores/as da Associação, bem como para a composição de seu 

cadastro de reserva. 

Para o exercício da função é necessário que o/a professor/a compreenda sua 

atuação como mediador/a nos diversos espaços de formação das crianças, famílias e 

educadores/as, contribuindo com sua formação na observação e no diálogo sobre os 

processos pedagógicos. 

 

3. Descrição das atividades a serem desenvolvidas 

- Realizar trabalho de Educação Infantil como professor/a. 

- Elaboração de planejamentos e relatórios; 

- Participação em reuniões e atendimentos junto à equipe pedagógica, pais e 

coordenação psicopedagógica; 

 

4. Qualificação profissional e perfil do/a candidato/a 

 

Para o preenchimento das funções e atividades acima mencionadas exigir-se-á 

capacidade técnica e experiência comprovada em trabalhos no âmbito da Educação 

Infantil ou equivalentes, conforme critérios elencados abaixo: 



 

- Possuir ou estar cursando graduação em qualquer área do conhecimento. 

- Ter experiência em Educação Infantil ou áreas afins; 

- Demonstrar habilidades e/ou vontade de atuação com educação infantil;  

- Capacidade de sistematização e elaboração de textos e relatórios;  

- Disposição para trabalhar em equipe;  

- Competência de articulação interpessoal.  

- Experiência em organizações ou associações; 

 

5. Das condições de trabalho e remuneração 

Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, das quais: 

-20 (vinte) horas presenciais em sala, distribuídas durante a semana em 

um turno; 

- 12 (doze) horas presenciais fora de sala para realização de 

planejamento, atendimento aos pais e coordenação no turno contrário às 

atividades em sala de aula; 

- 2h30 (duas horas e meia) de plantão depois do turno em sala 

distribuídas ao longo da semana (30 minutos por dia); 

- 1h 15 (uma hora e quinze minutos): chegada de quinze minutos 

antecipada para atividades em sala, diariamente; 

- 3 (três) horas para reunião de coordenação com equipe pedagógica, no 

período noturno; 

- 1 (uma) hora distribuída em horário a combinar (hora atividade). 

 

 

Remuneração: 

 Valor inicial da hora/aula R$ 12,92 (Salário bruto R$ 2.713,20), mais Vale 

Transporte e Vale Alimentação. 

 

6. Apresentação da candidatura 

 

O candidato poderá apresentar sua candidatura de duas formas:  

Email: enviar por e-mail para faapvea@gmail.com com o Curriculum vitae até 

às 23h59 do dia 08/09/2015. Deve estar indicado no campo assunto “CURRÍCULO 

PROFESSOR” 

Pessoalmente: entregar pessoalmente no Endereço: SGAN 604, s/n, Módulo C, 

fundos o Curriculum vitae até 08/09/2015, às 18h.  

 

Somente com a entrega deste documento a candidatura se tornará válida. 

 

7. Seleção 

 

O processo seletivo se inicia com o recebimento e avaliação dos currículos 

segundo as condições do cargo (caráter eliminatório).  

Os/as candidatos/as com currículo selecionado serão convocados/as para 12 

(doze) horas de observação do cotidiano da Associação, percorrendo o ambiente e as 

atividades realizadas em algumas turmas que compõem a organização da Associação.  

Após estas observações, os/as candidatos/as devem elaborar um relatório de 

observação baseado nas turmas observadas e no cotidiano da Associação. O prazo para 

mailto:faapvea@gmail.com


 

a entrega do relatório é de 7 dias corridos após a última observação (caráter 

eliminatório).  

O processo seletivo se encerra com a realização das entrevistas com os/as 

candidatos/as selecionados/as nas duas etapas anteriores (caráter classificatório). 

  

8. Cronograma 

 

Data/hora Atividade prevista 

28/08/2015 a 08/09/2015 às 18h 

(pessoalmente); 

28/08/2015 a 08/09/2015 às 23h59 (via 

e-mail) 

Período para apresentação dos currículos 

21/09/2015 a 23/10/2015 Período para as observações, conforme 

convocação e agenda 

7 (sete) dias corridos após o último dia 

de observação 

Prazo limite para a entrega dos relatórios de 

observações 

31/10/2015 a 30/11/2015 Realização das entrevistas com os 

candidatos selecionados 

10/12/2015 Divulgação do resultado final 

 

 

9. D i s p o s i ç õ e s  g e r a i s  

 

Eventuais questões não elucidadas no presente edital serão avaliadas e 

deliberadas pelo FAAP e pela direção da Associação. 

 


