
ASSOCIAÇÃO PRÓ-EDUCAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO 
FÓRUM DE APROVAÇÃO, AVALIAÇÃO E PROGRESSÃO 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA QUADRO RESERVA DE PROFESSOR(A) DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Brasília, DF, 16 de Maio de 2017. 

 
O Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão (FAAP) da Associação Pró-Educação 
Vivendo e Aprendendo torna público processo de seleção para composição do Quadro 
Reserva de Professores da instituição. 
Fundada em 1982, a Vivendo e Aprendendo constituiu-se legalmente como associação 
sem fins lucrativos. A idéia 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. Forma 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, capazes de explorar criativamente e 
transformar essa mesma realidade. Para atingir esse objetivo, o trabalho com as crianças 
é realizado a partir do seu interesse imediato e espontâneo, mediado pela criação de 
condições que contenham desafios que incentivem seu desenvolvimento integral, a 
cooperação, respeito pela opinião do/a outro/a e de participação na vida grupal. 
 
1. Objetivo: 

Seleção de professor/a de Educação Infantil para incorporação ao quadro de 
cadastro de reserva. 
 
2. Descrição das atividades: 
 
a) Realizar trabalho de Educação Infantil como professor/a; 
 
b) Elaboração de planejamentos e relatórios; 
 
c) Participação em reuniões e atendimentos junto à equipe pedagógica; famílias e 
coordenação psicopedagógica. 
 
3. 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, projetos e relatórios;  
 
- Disposição para trabalhar em equipe;  
 
- Competência de articulação interpessoal; 
 
- Experiência em organizações ou associações. 

Para o exercício da função de professor/a é necessário que o/a profissional 
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. 
 
4. Carga horária e remuneração: 
 

Carga horária de 40h (quarenta horas) semanais, das quais: 
 
- 20h (vinte horas) presenciais em sala, distribuídas durante a semana em um turno; 
 
- 12h (doze horas) presenciais fora de sala para realização de planejamento, atendimento 
aos pais e coordenação no turno contrário às atividades em sala de aula; 
 
- 2h30m (duas horas e meia) de plantão depois do turno em sala distribuídas ao longo da 
semana (30 minutos por dia); 
 
- 1h15m (uma hora e quinze minutos): chegada de quinze minutos antecipada para 
atividades em sala, diariamente; 
 
- 3h (três horas) para reunião de coordenação com equipe pedagógica, no período 
noturno; 
 
- 1h (uma) hora distribuída em horário a combinar (hora atividade). 
 
5. Remuneração: 

Valor inicial da hora/aula R$ 14,48 e remuneração bruta R$ 3.040,80 (Salário R$ 
2.541,24, DSR de R$ 434,40 e Hora Atividade de R$ 65,16). Benefícios:  Vale Transporte, 
Vale Alimentação e Auxílio Saúde. 
 
6. Procedimentos para seleção: 
 
I. Para candidatos/as que estejam concluindo estágio na Vivendo ou que tenham 
concluído o estágio nos últimos 12 meses: 
 
Etapa A) Envio para o e-mail faapvea@gmail.com do currículo, uma Carta de Intenções 
de uma lauda e um memorial com sua experiência na Vivendo de até 5 laudas até 



28/05/2017, às 23h59min. Usar como título (subject) da mensagem "Processo Seletivo 
Professores 2017".  
Etapa B) Os/as candidatos/as selecionados/as na etapa anterior serão comunicados até o 
dia 31/05/2017, ocasião em que serão  convocados/as para apresentar: 1) um relatório 
real (sem a identificação da criança) escrito no seu período de estágio e que seja de 
autoria própria; e 2) um projeto pedagógico inédito para as atividades bimestrais de uma 
turma hipotética da Vivendo. Ambos os documentos devem ser entregues até o dia 
11/06/2017 às 23h59min. 
Etapa C) Os/as candidatos/as cujos projetos e relatórios forem selecionados/as na etapa 
anterior serão informados/as até 27/06/2017, ocasião em que serão convocados para a 
entrevista, que será realizada no sábado dia 01/07/2017.  
 

DATA Etapa do Processo Seletivo 
28/05/2017, às 23h59min. ETAPA A - Data limite para envio 

do CV, Carta de Intenções e do 
Memorial com a Experiência na 
Vivendo 

11/06/2017, às 23h59min ETAPA B - Apresentação de um  
relatório real (sem nome da 
criança) de autoria própria e 
projeto pedagógico inédito 

01/07/2017 ETAPA C - Período de 
entrevistas  

07/07/2017 Divulgação do Resultado Final  
 

 
II. Para candidatos externos que não se enquadrem na categoria anterior: 
Etapa A) Envio para o e-mail faapvea@gmail.com do currículo e de uma Carta de 
Intenções de uma lauda, na qual deverá manifestar seu interesse em integrar o quadro de 
professores da Associação, até 28/05/2017, às 23h59min. Usar como título (subject) da 
mensagem "Processo Seletivo Professores 2017". 
Etapa B) Os/as candidatos/as selecionados/as na etapa anterior serão informados/as até 
o dia 31/05/2017 sobre a seleção. Entre 05/06/2017 a 21/06/2017, os/as candidatos/as 
selecionados/as na primeira etapa serão convocados/as para 12 (doze) horas de 
observação do cotidiano da Associação, percorrendo o ambiente e as atividades 
realizadas em turmas da escola. As 12 horas de observação serão divididas em três 
observações de 4 horas cada, das 8h às 12h e/ou das 14h às 18h. 
Etapa C) Após estas observações, os/as candidatos/as devem: 1) elaborar e entregar um 
relatório de observação de, no máximo, 6 (seis) laudas, baseado nas turmas observadas 
e no cotidiano da associação; 2) um projeto pedagógico inédito para as atividades 
bimestrais de uma turma hipotética da Vivendo.  O modelo do relatório e do projeto é de 
escolha do/a candidato/a. Ambos os documentos devem ser entregues em até 5 (cinco) 
dias consecutivos contados a partir da última observação para o e-mail 
faapvea@gmail.com.  
Etapa D) Os/as candidatos/as cujos relatórios e projetos tenham sido selecionados após 
cumprimento das etapas anteriores serão convocados para a entrevista, que será 
realizada no sábado dia 01/07/2017. 
 



DATA Etapa do Processo Seletivo 
28/05/2017, às 23h59min. ETAPA A - Data limite para envio 

do CV e Carta de Intenções para 
ingresso no quadro da Vivendo 

05/06/2017 a 21/06/2017 ETAPA B - Período de 
observações 

Até 5 dias corridos após a última 
observação 

ETAPA C - Entrega do Relatório 
de Observação e do Projeto 
Pedagógico  

01/07/2017 ETAPA D - Período de 
entrevistas 

07/07/2017 Divulgação do Resultado Final  
 
 

7. Disposições finais: 
A divulgação do resultado final está prevista para acontecer entre os dias 05/07/2017 e 
07/07/2017. O candidato será informado por e-mail e/ou telefone do resultado do 
processo seletivo. 
O número de selecionados para contratação imediata será função do número de vagas 
disponíveis e da seleção do FAAP. Os demais aprovados serão colocados 
automaticamente no cadastro reserva. A ordem de classificação não será divulgada. 
Todas as etapas do processo seletivo serão consideradas para a eliminação e/ou 
classificação dos candidatos. 
As dúvidas poderão ser dirimidas pelo email faapvea@gmail.com. Eventuais casos 
omissos no presente edital serão avaliados pelo FAAP. 
 

 
************************ 


