
EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 03/2021) 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL – AFUPACE RECANTO TIA MARLENE 

A AFUPACE Recanto Tia Marlene (OSC), vem tornar público a realização do processo seletivo simplificado para 

contratação de profissional. 

I – DAS VAGAS: - Diretora pedagógica. 

01 vaga para Diretora Pedagógica. 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

 Liderar e monitorar os processos de ensino e aprendizagem, de acompanhamento de avaliação e de 
intervenção pedagógica; coordenar processos, acompanhamento, observação, registro e devolutivas 
relativas ao processo da gestão pedagógica e de sala de aula; 

 Liderar e organizar o trabalho com a Equipe Técnica e exclusivamente orientar os professores; 
 Efetuar o acompanhamento e os registros na Secretaria Digital e Diretoria de Ensino; 
 Registro dos atendimentos realizados em sistema institucional; 
 Participar de reuniões externas, representando a OSC, junto a conselhos municipais e secretarias. 

 
III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

 Boa capacidade física, intelectual e emocional;  
 Disponibilidade para aprender e conviver cotidianamente com jovens e adultos com diferentes tipos de 

deficiência, graus de dependência, vulnerabilidade e risco por violação de direitos;  
 Ser titular de cargo com Licenciatura Plena em Pedagogia, observando a carga horária prevista em legislação 

vigente, e ter comprovação de efetivo exercício de magistério. 
 Respeito, compreensão e tolerância ao ritmo de cada atendido;  
 Habilidade para lidar com diferentes formas de comunicação;  
 Cursos complementar que contribuem melhor desempenho profissional; 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Pedagogia 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: CLT 

Prazo: 03 meses de experiência, podendo ser renovado;  Carga Horária: 40 horas semanais; 

Salário: R$ 2.700,00 Bruto + cesta básica.  

 

 

VII – DA INSCRIÇÃO 

 Envio de curriculum por e-mail; 

VIII- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo acontecerá nas etapas: 

 1ª fase: Publicação no site 

 2ª fase: Envio do curriculum no e-mail – afupace@gmail.com  

 3ª fase: Analise dos currículos.  

mailto:afupace@gmail.com


 4° fase: Entrevista online com os selecionados. 

 5° fase: Divulgação do resultado. 

 Início do Contrato.  

IX – DOS PRAZOS 

Atividades Prazo 

Publicação no site recantotiamarlene.org/Facebook 06/07/2021 

Envio de curriculum pelo e-mail-afupace@gmail.com, até 07/07/2021 

Analise dos curriculum 08/07/2021 

Ligação para entrevista on-line aos selecionados  12/07/2021 

Divulgação do resultado no site/facebook 13/07/2021 

Início do Contrato  14/07/2021 

X – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 Cópia do CPF e RG; 

 Cópia do Certificado de Conclusão de Formação; 

 Carteira de trabalho; 

 01 foto 3x4; 

 Comprovante de endereço; 

 Certidão de casamento ou certidão de nascimento. 

Votuporanga, 05 de julho de 2021. 

 

 

Maria de Lourdes Moraes 
Presidente 
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