ASSOCIAÇÃO PRÓ-EDUCAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

O Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão – FAAP da Associação Pró-Educação Vivendo
e Aprendendo, no exercício de suas atribuições estatutárias, retifica o Edital nº 01/2019 –
Seleção de candidatos para quadro de reserva para estagiário/a de educação infantil e
fundamental (séries iniciais) nos seguintes termos:
a) Inserção dos subitens 5.4 e 5.5 no item “5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO”:
“5.4 Caso o número de candidatos/as aprovados/as para a etapa de observação das
atividades da Associação e elaboração de relatório seja superior a 24, será necessário a
divisão em 2 grupos (A e B) por conta do número limitado de turmas disponíveis para
observação e do fim do semestre letivo, determinado em calendário escolar”.
“5.5 Os/As candidatos/as do Grupo A farão as observações, entregarão os relatórios e, caso
aprovados/as, participarão das entrevistas no primeiro semestre de 2019, conforme descrito
no item 8 do Edital. Os/As candidatos/as do Grupo B farão as observações, entregarão os
relatórios e, caso aprovados/as, participarão das entrevistas no início do segundo semestre
de 2019, conforme descrito no item 8 do Edital. Os/As candidatos/as serão distribuídos nos
grupos por ordem dos contatos telefônicos estabelecidos com sucesso e, quando possível,
por interesse do/a candidato/a.”
b) O item “8. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO” passa a vigorar da seguinte forma:
Data
24/05 a 02/06/2019, às 23h59
06 a 18/06/2019
07 a 19/06/2019
Até 5 dias corridos após o
último turno de observação
do/a candidato/a
25, 26 e 27/06
08 a 10/07
29/07 a 16/08
Até 5 dias corridos após o
último turno de observação
do/a candidato/a
19 a 23/08
26 a 28/08

Etapa do Processo Seletivo
Período para envio do CV e da Carta de Intenções.
Organização dos grupos A e B
Período em que acontecerão os três turnos de
observação - Grupo A.
Data de entrega do relatório de observação.

Data de realização das entrevistas.
Divulgação de resultado parcial aos/às candidatos/as
do grupo A
Período em que acontecerão os três turnos de
observação.
Data de entrega do relatório de observação.

Data de realização das entrevistas.
Divulgação do resultados parcial aos/às candidatos/as
do Grupo B e do resultado final aos/às candidatos/as
dos grupos A e B.
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Ficam as demais disposições do Edital inalteradas.

Brasília, 18 de junho de 2019.

FAAP – Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão
Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo
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