
 

Associação Pró- Educação Vivendo e Aprendendo Processo Seletivo para cargo de 
Secretária(o) Escolar (Técnico ou Tecnólogo) 

 

 

Brasília, DF, 09 de Março de 2019. 

  

O Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão (Faap) da Associação          
Pró-Educação Vivendo e Aprendendo torna público o processo de seleção de           
Secretária(o) Escolar, para desenvolver as atividades relacionadas ao cargo, com início           
em Março de 2019. 

  

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. Uma ideia como essa transforma o respeito à              
individualidade em conceito e prática. E forma crianças e adultos(as) criadores(as) do            
próprio processo educacional. 

  

1.       Objetivo Geral 

  

Contratação de Secretário(a) Escolar. 

 

2.       Perfil do candidato 

  

Para o preenchimento do cargo acima mencionado exigir-se-á, conforme critérios          
eliminatórios e preferenciais abaixo: 

  

2.1.    Critérios Eliminatórios: 

    

·         Formação concluída em Secretariado Escolar (técnico ou tecnólogo). 

 

2.2 Critérios Classificatórios:  

● Tempo de atuação como Secretária(o) Escolar; 
●  Capacidade para trabalhar em equipe e relacionar-se associativamente; 



● Capacidade de articulação interpessoal e institucional. 

 

3. Condições de Trabalho e Remuneração  

Carga Horária de 20 (vinte) horas semanais, em horário comercial e de segunda 

a sexta-feira, a serem combinadas com a Coordenação Administrativa da Associação; 

Remuneração com salário bruto de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), vale 

transporte e vale alimentação para dias de trabalho 8h/dia, se for o caso.  

4. Apresentação de candidatura 

Entregar currículo até 13/03, às 18h, pessoalmente na secretaria da Associação 

Pró-Educação Vivendo e Aprendendo (endereço: SGAN 604, s/n, Lote C, fundos / 

telefone: 3321-3581) ou por e-mail do FAAP (faapvea@gmail.com) até às 23h59m. 
Somente com o envio ou entrega de tal documento a candidatura se tornará válida.  

5. Seleção 

Após avaliação dos currículos, os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão 

convocados(as) para entrevista que acontecerá no dia 15/03, sexta-feira, no turno 

vespertino. As entrevistas serão marcadas individualmente com as(os) candidatas(os) 

selecionadas(os) na primeira etapa. As (os) candidatas(os) não selecionadas(os) na 

primeira etapa serão comunicadas(os) por e-mail. 

 

 6.       Cronograma: 

 

Dia e hora Atividade prevista 
1.       9 a 13 de março de 2019. Recebimento dos currículos. 

 
2.       14 de março de 2019. 
 

Seleção dos currículos e ligação para pessoas       
selecionadas para a etapa seguinte.  

5.        15 de março de 2019 Entrevistas no período vespertino (das 14h às 18h). 

 
6.       18 de março de 2019. 
 

 
Início das atividades na Associação. 

 
 
Obs: Eventuais questões não elucidadas no presente edital serão avaliadas e         
deliberadas pelo FAAP e pela direção da Associação. 
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