
EDITAL Nº 01/2020, DE 03 DE JANEIRO DE 

2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR  
 

O Sistema de Ensino – Sepro - torna público, para o conhecimento dos interessados, que 

estão abertas as inscrições para Seleção Simplificada de Professor, com prestação de 

serviços docentes teórico-práticos nos diferentes níveis da Educação, Extensão e Pesquisa 

nas áreas especificadas no Anexo I, nos termos do presente edital. 

1. INSCRIÇÕES: 

Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado 

deverão enviar o currículo para o seguinte endereço eletrônico: 

sepro@escolasepro.com.br 

2. DAS VAGAS: 

2.1 Contratação imediata: professor do Ensino Fundamental I (1º ano); 

      Professor para o Ensino Fundamental I (Matemática e Ciências –   4º e 

5º anos). Substituição – licença maternidade; 

     Professor de História (Ensino Fundamental II e Médio) 

  2.2 Contratação prevista para junho/2020: Professor de Língua Inglesa 

(Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. 

 2.3 Vagas de reserva: demais disciplinas do Ensino Fundamental I, II e 

Ensino Médio. 

Detalhamento das vagas no anexo I. 

 

3. CONTRATAÇÃO: 

3.1 A contratação será efetivada mediante a apresentação de cópia legível e 

original dos seguintes documentos: 

a) Certidão de nascimento/casamento, RG, CPF; 

b) Título de eleitor e declaração de quitação com o TRE; 

c) Certificado de reservista (se for do sexo masculino); 

d) Diploma de Conclusão de Curso Superior exigido; 

e) 1 foto 3x4 atual; 

g) Comprovante de residência atualizado; 

h) Número do PIS/PASEP; 

i) Certidão de nascimento e CPF dos filhos; 

j) Atestado de aptidão física para o exercício das atividades exigidas pelo 

cargo (original). 

mailto:sepro@escolasepro.com.br


3.2 A convocação dos candidatos selecionados será realizada de acordo com 

a demanda apresentada pela Instituição. 

Parágrafo único: A remuneração do pessoal contratado nos termos deste 

Edital é o piso salarial definido pela Federação. 

 

4. PROCESSO SELETIVO: 

4.1 O Processo Seletivo constará das seguintes modalidades: análise de 

currículo; provas de desempenho didático (de caráter eliminatório e classificatório) e 

entrevista; 

4.2 O conteúdo a ser abordado será comunicado com antecedência de 24 

horas da prova de desempenho didático; 

4.3 A prova de desempenho didático valerá 100 (cem) pontos, terá caráter 

eliminatório e classificatório, tendo como critério de avaliação as pontuações descritas 

abaixo: 

a) até 30 (trinta) pontos: plano de aula que deverá ser entregue no início da 

prova de desempenho didático à banca examinadora em 3 (três) vias, tendo caráter 

eliminatório, o qual deverá contemplar: identificação do tema; objetivos específicos da 

aula; conteúdo programático; metodologia; avaliação e bibliografia. 

b) até 70 (setenta) pontos: aula teórico-prática com duração mínima de 20 

(vinte) minutos e máxima de 30 (trinta) minutos, em que deverá abordar o conteúdo 

definido pela banca, que será ministrada para uma banca examinadora composta de 03 

(três) membros, a saber: Diretora Administrativo-Pedagógico; Diretor Pedagógico e 

Coordenação do segmento para qual o candidato se inscreveu; 

4.4 Os recursos didáticos de que o candidato pretenda fazer uso durante a 

prova deverão ser solicitados com antecedência de 12 horas da realização da prova; 

4.5 Na Prova de Desempenho Didático será desclassificado o candidato que 

obtiver média de pontos inferior a 70,00 (setenta) ou que não se apresentar no horário 

determinado; 

4.6 A entrevista será realizada pela banca composta pelos seguintes 

membros: Diretora Administrativo-Pedagógico; Diretor Pedagógico e Coordenação do 

segmento para qual o candidato se inscreveu. A data para a banca referente à entrevista 

será comunicada no momento em que o candidato for contatado para a prova didática; 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR: 

                    5.1 Consideram-se atribuições dos Professores: 

a) Cumprir a carga horária exigida por seu regime de trabalho conforme as 

orientações constantes neste Regulamento; 

b) Cumprir os dias letivos e escolares de acordo com o Calendário 

Acadêmico de Referência; 

c) Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico 

Institucional; 



d) Participar da construção dos currículos dos cursos ofertados pela 

instituição; 

e) Elaborar e executar o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) 

juntamente com o Coordenador do Segmento; 

f) Elaborar e cumprir os planos de ensino e atualizar os registros acadêmicos 

junto ao setor competente; 

g) Entregar os diários de classe em cumprimento aos prazos previstos no 

Calendário Acadêmico de Referência; 

h) Comunicar à chefia imediata, com antecedência de no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas, a sua ausência na instituição, mesmo quando em atividade de 

interesse da instituição; 

k) Participar das reuniões administrativo-pedagógicas; 

l) Zelar pela aprendizagem dos(as) estudantes, elaborar estratégias de 

acompanhamento e avaliação contínua do processo de ensino e aprendizagem, de forma 

a possibilitar a recuperação paralela dos estudos a discentes que apresentem menor 

rendimento, com apoio do Setor Pedagógico; 

m) Colaborar com as atividades de articulação instituição-família-

comunidade; 

 

6. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DAS PROVAS: 

6.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da 

soma dos pontos obtidos na Prova de Desempenho Didático e na entrevista. 

6.2 Em caso de empate na pontuação final serão utilizados os seguintes 

critérios para desempate: 

b) Maior nota na Prova de Desempenho Didático; 

e) Possuir mais tempo de experiência no magistério; 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A pedido do candidato serão disponibilizadas declarações de participação 

no Processo Seletivo para aqueles que necessitarem justificar ausências no trabalho. 

7.2 A convocação dos candidatos habilitados para se manifestarem, em prazo 

determinado, sobre a aceitação ou não da contratação, será feita por meio do e-mail 

cadastrado no ato da inscrição ou número de telefone disponibilizado no currículo 

cadastrado. 

7.3 O candidato convocado terá 2 (dois) dias úteis para manifestar-se sobre 

a aceitação da contratação; 

7.4 Será desclassificado o candidato convocado que não apresentar toda 

documentação listada neste edital no prazo de 48 horas após o aceite do profissional; 



7.5 Demais dúvidas poderão ser encaminhadas a comissão organizadora por 

meio do endereço eletrônico. 

7.6 O Sistema de Ensino Sepro tem enquanto parceiro o Sistema Objetivo. 

Assim, para o desenvolvimento das atividades contamos com os livros do Sistema 

Objetivo, bem como: orientações pedagógicas e orientações metodológicas, as quais são 

acompanhadas pelo Coordenador do Sepro em cada segmento.  

 

 

ANEXO I – DAS VAGAS 

SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL I 

Área Ano Formação exigida Previsão de início de 

contrato 

 

Professor Regente 

 

1º, 2º e 3º anos 

Pedagogia ou Normal Superior ou 

Licenciatura de em Educação com 

formação no magistério. 

1º ano – contratação 

imediata –; 

2º e 3º anos – vagas de 

reserva 

Professor de Música  

1º ao 5º anos 

Formação Superior em Música ou curso 

de formação que o habilite para tal 

exercício. 

 

Vaga de reserva 

Educação Física 1º ao 5 º anos Licenciatura em Educação Física Vaga de reserva 

Arte 4º e 5º anos Formação em arte com licenciatura em 

Educação 

Vaga de reserva 

 

Língua Inglesa 

 

1º ao 5 º anos 

Formação em letras com habilitação em 

Língua Inglesa ou Curso de formação que 

habilite para tal exercício. 

 

Junho de 2020 – 

substituição licença 

maternidade -. 

Professor Regente 

(Matemática e Ciências) 

 

4ª e 5º anos 

Pedagogia ou Normal Superior ou 

Licenciatura de em Educação com 

formação no magistério. 

Fevereiro de 2020 – 

substituição licença 

maternidade -. 

Professor Regente 

(Língua Portuguesa; 

História e Geografia) 

 

4ª e 5º anos 

Pedagogia ou Normal Superior ou 

Licenciatura de em Educação com 

formação no magistério. 

 

Vaga de reserva 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

Área Ano Formação exigida Previsão de início de 

contrato 

Língua Portuguesa 6º ao 9º ano Licenciatura ou Bacharelado em Letras Vaga de reserva 

 

Matemática 

 

6º ao 9º ano 

Licenciatura ou Bacharelado em 

Matemática ou Licenciatura em Ciências 

com habilitação em Matemática 

 

Vaga de reserva 

Educação Física 6º ao 9º ano Licenciatura em Educação Física Vaga de reserva 

Arte 6º ao 9º ano Formação em arte com licenciatura em 

Educação 

Vaga de reserva 

História 6º ao 9º ano Licenciatura ou Bacharelado em História Fevereiro de 2020 

 

Língua Inglesa 

 

6º ao 9º ano 

Formação em letras com habilitação em 

Língua Inglesa ou Curso de formação que 

habilite para tal exercício. 

 

Junho de 2020 – 

substituição licença 

maternidade -. 

Geografia 6º ao 9º ano Licenciatura ou Bacharelado em Geografia Vaga de reserva 



 

Língua Espanhola 

 

6º ao 9º ano 

Formação em letras com habilitação em 

Língua Espanhola ou Curso de formação 

que habilite para tal exercício. 

 

Vaga de reserva 

Ciências 6º ao 9º ano Licenciatura ou Bacharelado em Ciências 

Naturais 

Vaga de reserva 

 

ENSINO MÉDIO 

Área Ano Formação exigida Previsão de início de contrato 

Língua Portuguesa 1ª a 3ª Séries Licenciatura ou Bacharelado em 

Letras 

Vaga de reserva 

 

Matemática 

 

1ª a 3ª Séries 

Licenciatura ou Bacharelado em 

Matemática ou Licenciatura em 

Ciências com habilitação em 

Matemática 

 

Vaga de reserva 

Educação Física 1ª Séries Licenciatura em Educação Física Vaga de reserva 

Química 1ª a 3ª Série Licenciatura ou Bacharelado em 

Física 

Vaga de reserva 

História 1ª a 3ª Série Licenciatura ou Bacharelado em 

História 

Fevereiro de 2020 

 

Língua Inglesa 

 

1ª a 3ª Série 

Formação em letras com habilitação 

em Língua Inglesa ou Curso de 

formação que habilite para tal 

exercício. 

 

Junho de 2020 – substituição 

licença maternidade -. 

Geografia 1ª a 3ª Série Licenciatura ou Bacharelado em 

Geografia 

Vaga de reserva 

 

Língua Espanhola 

 

1ª a 3ª Série 

Formação em letras com habilitação 

em Língua Espanhola ou Curso de 

formação que habilite para tal 

exercício. 

 

Vaga de reserva 

Biologia 1ª a 3ª Série Licenciatura ou Bacharelado em 

Ciências Biológicas 

Vaga de reserva 

Física 1ª a 3ª Série Licenciatura ou Bacharelado em 

Física 

Vaga de reserva 

Arte 1ª série Formação em arte com licenciatura 

em Educação 

Vaga de reserva 

Sociologia 1ª a 3ª Séries Licenciatura ou Bacharelado em 

Ciências Sociais (Sociologia) 

Vaga de reserva 

Filosofia 1ª a 3ª Séries Licenciatura ou Bacharelado em 

Filosofia 

Vaga de reserva 

 

 

Direção Pedagógica 

 

Itabira, 03 de janeiro de 2020. 


