
Divulgado em 6 de Dezembro de 2019

4 ELEMENTOS SÍTIO ESCOLA

RUA BARBACENA, N 55. ALVORADA.

CONTAGEM - MG



 

A 4 Elementos Sítio Escola considerando a necessidade de recomposição do quadro docente, do quadro de                

apoio escolar e do quadro administrativo, torna pública a relação de alguns cargos declarados vagos. 

 
1. Das Vagas: 

 

Vaga Segmento de atuação Titulação Mínima C.H. Semanal Turno 

Docente de Geografia Fundamental II Licenciatura em Geografia 8 h/a Manhã 

Docente de História Fundamental II Licenciatura em História 8 h/a Manhã 

Docente de Língua Port. Fundamental II Licenciatura em Letras 8 h/a Manhã 

Docente de Ed. Física Fundamental II Licenciatura em Ed. Física 4 h/a Manhã 

Docente de Língua Ingl. 
Fundamental I e II 

Licenciatura em Letras (esp. Inglês) 8 h/a Manhã e 
Tarde 

Docente de Língua Esp. Fundamental II Licenciatura em Letras (esp. 
Espanhol) 

4 h/a Manhã 

Regente de Classe  1 Ed. Infantil Licenciatura em Pedagogia 19 h/a Tarde 

Oficineiro de Robótica Fundamental II Graduando em licenciatura em física, 
matemática, área de computação 
e/ou robótica ou apresentar notório 
saber na área. 

8 h/a Manhã 

Regente de Classe Infantil  Licenciatura em Pedagogia 18 h/a Manhã 

Regente de Classe Fundamental I Licenciatura em Pedagogia 18 h/a Manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Contratação em caráter temporário e de substituição. 
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2. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 

 

ETAPA I 

2.1 - Inscrições: 

2.1.1- O candidato ou candidata deverá se inscrever por meio e-mail suporte@4elementossitioescola.com até             

a data 12/12/2019 (sexta-feira). E no título deste e-mail, deverá informar “Processo Seletivo 2020 – 4                

Elementos Sítio Escola  – Nome do Candidato. 

2.1.2- O candidato ou candidata deverá informar no corpo do e-mail: Vaga de Interesse, assim como e-mail                 

de contato, telefone, e o Currículo atualizado em anexo. 

2.1.3- O candidato poderá cadastrar-se somente para as vagas disponibilizadas neste edital. Onde poderá se               

candidatar para mais de uma vaga (caso haja disponibilidade). 

 

ETAPA II (Eliminatória) 

2.2- Análise de Currículo 

Os candidatos nesta etapa terão os seus currículos analisados pela Coordenação. O contato será realizado               

apenas com os candidatos aprovados nesta etapa. 

 

ETAPA III 

2.3 -  Análise de Perfil  

Os candidatos ou candidatas aprovadas na Etapa I serão informados ou informadas por e-mail até o dia                 

13/12/2019 (quarta-feira) para avaliação de perfil. Horário e data para a realização poderá ocorrer do dia                

16/12/2019 (segunda-feira) à 17/12/2019 (terça-feira). 

 

ETAPA IV (Eliminatória) 

2.4 - Entrevista online: Após a o dia 17/12/2019 (terça-feira), os candidatos e candidatas, receberão por                

e-mail um convite de agendamento para entrevista online. Horário e data para a realização poderá ocorrer                

do dia 18/12/2019 (quarta-feira) à 20/12/2019 (sexta-feira). 

 

ETAPA V (Eliminatória) 

2.5. Prova Presencial 

Os candidatos ou candidatas aprovadas na Etapa IV serão informados ou informadas por e-mail até o dia                 

22/12/2019 (quarta-feira). A Prova Presencial acontecerá nos dias 13 ou 14 de Janeiro (segunda e               

terça-feira), de acordo com a disponibilidade dos candidatos ou candidatas.  
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2.5.1 Da Estrutura da Prova 

A Prova Presencial será composta por 10 questões, sendo 7 abertas, 3 fechadas e 1 redação. 

 

2.5.1.1. Do Conteúdo 

Questões fechadas: 

- 1 acerca da Estrutura da BNCC; 

- 3 acerca das Competências Específicas (de acordo com a área de conhecimento e etapa pleiteada da                

vaga); 

- 1 acerca da Lei nº 10.639; 

- 1 questão de interpretação de texto; 

- 1 questão de conhecimentos gerais; 

- 1 questão de lógica. 

 

Questões abertas 

- 1 análise de estudo de caso; 

- 1 análise de planejamento; 

- 1 situação-problema. 

Redação 

- Integração de diferentes espaços à prática escolar. 

 

ETAPA VI (Eliminatória) 

2.6.Banca de Avaliação 

Os candidatos ou candidatas aprovadas na Etapa V serão informados ou informadas por e-mail até o dia                 

16/01/2020 (quinta-feira). No dia da Banca será realizada uma aula teste com avaliação do desempenho               

didático do candidato. Durante a realização da aula teste pelo candidato, a Banca Examinadora fará análise                

do desempenho didático e domínio de conteúdo deste mesmo candidato. 

2.6.1 - A aula teste e o resultado da análise são de caráter eliminatório e classificatório, para apuração de                   

conhecimentos específicos e gerais. 

2.6.2 - Sobre a Aula Teste: O candidato deverá desenvolver um tema pertinente à área inscrita, sendo de sua                   

livre escolha, para a avaliação didático-pedagógico da Banca Examinadora; 

O plano de aula usado pelo candidato deverá ser previamente entregue por e-mail, em até 1 dia antes da                   

Banca; 

2.6.3 - Os recursos disponibilizados aos candidatos para a Banca de Aula Teste serão: quadro, pincel e                 

Datashow - se optar por análise dentro de sala de aula; caso o candidato ou candidata opte por usar alguns                    

dos espaços da Instituição, deverá informar via e-mail, junto ao planejamento. 
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2.6.4 – O candidato terá, entre 15 a 20 minutos para a sua aula. 

 

2.7 – Entrevista:  

Os candidatos aprovados na Banca da Aula Teste serão encaminhados para a participação da entrevista com                

a Direção Escolar. 

 

3. RESULTADO FINAL  

A Instituição fará contato com os candidatos selecionados a partir do dia 23/01/2020 quando serão               

convocados para comparecimento e para apresentação de documentação para Contratação. 
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