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EDITAL 001)- PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO  E  COMPOSIÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO PAULO GISSONI 

 
Aos 21 dias do mês de Dezembro faz saber que no período de dezembro  de 2015 
a 13 de fevereiro de 2016 estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
visando à seleção imediata e à formação de cadastro de reserva para atuação no 
Colégio de Aplicação Paulo Gissoni da UCB. O presente processo seletivo será 
válido por 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O presente documento rege o processo de seleção de professores oferta de 
vagas para as disciplinas do Ensino Fundamental ( 6º ao 9º ano) Ensino Médio, 
Ensino Profissionalizante nos cursos de Administração, Análises Clínicas, 
Enfermagem , Informática e Publicidade conforme disposição das disciplinas 
previstas no Anexo II deste Edital. 
1.2. O processo seletivo será realizado para compor o quadro de professores , 
Orientador Educacional e Orientador Pedagógico do Colégio de Aplicação Paulo 
Gissoni  
1.3. Os candidatos ao cargo deverão apresentar disponibilidade para assumir a 
carga horária mínima de 06  horas semanais de atividades na sede do CAP, em 
Realengo, assim como, eventuais atuações pedagógicas tais como feira 
pedagógica, passeios, projetos da unesco.  
1.4. A remuneração seguirá o disposto na CONVENÇÃO COLETIVA - SINDICATO 
DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO - SINPRO-
RIO, de 1º de abril de 2014, CL. 5ª - pisos salariais: 5.2. (verificar o órgão pertinente) 
1.5. Os requisitos de inscrição constantes no item 2. para a vaga são considerados 
indicadores classificatórios deste processo seletivo. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Currículum vitae atualizado, comprovando atividades e/ou formação. O 
curriculum vitae deverá estar acompanhado de: Cópia autenticada da Carteira de 
Identidade; cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovante de 
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experiência profissional por meio da CTPS onde constem foto e identificação 
pessoal. 
2.2. Exige-se formação mínima em nível de licenciatura, com certificado expedido 
por Instituição devidamente credenciada pelo Poder Público Federal.  
2.3. Cópia autenticada do Diploma  de Licenciatura Plena nas áreas do 
conhecimento de Matemática ,Ciências Humanas, Linguagens e códigos, 
Ciências da Natureza e para os cursos profissionalizantes de Administração, 
Análises Clínicas , Enfermagem, Informática e Publicidade , 
2.4. Ficha de inscrição preenchida e assinada – Anexo I. 
. 
2.5. Para Orientador Educacional, cópia autenticada de Diploma de nível superior  
em Pedagogia com Habilitação Específica em Orientador Educacional ou outra 
licenciatura com pós-graduação específica; para Orientador Pedagógico, cópia 
autenticada em Pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica; para 
Supervisor Educacional. 
2.6. Será eliminado o candidato que não atender ao disposto nos itens anteriores. 
2.7. Carta de referência do último (atual) empregador.  
 
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Os candidatos deverão encaminhar os documentos acima, via SEDEX, com data de 
postagem até 15/02/2016 ou entregar o envelope com as documentações exigidas 
na  com as seguintes identificações:  
 
Destinatário: Colégio de Aplicação Paulo Gissoni 
Endereço: Av. Santa Cruz, 1631- Realengo - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21710-250  
. 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES 
(nesse espaço, a instituição deverá solicitar as atribuições necessárias ao 
preenchimento dos cargos solicitados) 
O professor 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR:  
a) Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional;  
b) Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
c) Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, em  nível de sua 
sala de aula;  
d) Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências;  
e) Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o esquema de 
referências teóricas utilizado pela escola;  
f) Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar;  
g) Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras;  
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h) Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente  
desenvolvida no âmbito escolar; 
Orientar a aprendizagem do aluno;  
i) Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
j) Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. 
l) Deveres e responsabilidades elencados no art. 120, da Lei 6.672/74 
 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO 
A escolha do profissional se dará pela melhor qualificação do candidato, somando 
se sua pontuação de acordo com os seguintes critérios: 
 
5.1. A avaliação será realizada em 03 (três) etapas.  
 
5.1.1. A primeira etapa será composta de análise do curriculum vitae atualizado, 
contendo a formação em uma das áreas afins relacionadas às temáticas e 
disciplinas - Anexo II.  
5.1.2. A segunda etapa será composta por prova didática 
A prova didática consistirá em aula teórica com duração de vinte minutos referente 
ao tema sorteado do programa. Após o término da apresentação, a Comissão 
Examinadora poderá, se julgar necessário, arguir o candidato. A chamada para 
realização das provas obedecerá à ordem do sorteio dos candidatos. No julgamento 
da prova didática serão avaliados os seguintes critérios:  
a) Domínio do tema sorteado (peso 4); 
b) Estrutura coerente do plano de aula (peso 1); 
c) Execução do plano de aula (peso 1); 
d) Clareza e desenvoltura da exposição (peso 1); 
e) Comunicação e uso de técnicas didáticas (peso 2); 
f) Cumprimento do tempo de aula (peso 1).  
Observação: Os demais candidatos concorrentes no mesmo concurso não poderão 
assistir à exposição. 
 
 
6. DO RESULTADO 
 
6.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota 
final obtida.  
6.2. Em caso de empate entre candidatos, tem preferência, sucessivamente, o 
candidato que tiver melhor avaliação na prova de aula, maior tempo de 
experiência narrada e caso persista o empate a decisão será por conta da 
banca avaliadora. 
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6.3. A avaliação será realizada por uma banca de 3 docentes da UCB e 
convidados,.  
6.4. O resultado final será publicado , após encerramento das inscrições, no site 
oficial do CAP. Resultados parciais serão publicados ao longo do processo. 
6.5. Os selecionados serão convocados por e-mail a se apresentarem na sede do 
CAP, em data e local informados na ocasião. 
6.6. Será excluído do processo seletivo o candidato que deixe de cumprir as 
determinações deste edital. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. O processo seletivo terá a validade de um ano a partir da data deste edital 
prorrogável por igual período 
7.2. Os candidatos aprovados em cadastro poderão ser aproveitados para futuras 
vagas, durante o período de validade deste edital, se estiverem de acordo com o 
perfil e necessidades específicos a cada disciplina. 
 
 

Rio de Janeiro, 2015. 
 
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
    
Nome:   

 
1 - DADOS PESSOAIS 
 
Nascimento:____/____/________                    Naturalidade: _________________________ 
Nacionalidade: ________________________________ Sexo:  [    ] Masc.   [    ] Fem.                        
Idade:     ____________                                    CPF: ________________________   
 
Identidade: __________________ Órgão Emissor: ____________   Data ____/____/______ 
 
Endereço Residencial: 
Rua/Av.: ______________________________________________ nº _____ Compl. ___ 
Bairro: ___________________________________________CEP: ___________ - _____ 
Cidade/UF.: ____________________ _______Telefone: Res. (      ) __________________ 
Telefone: Cel : _____ ________________  E-mail: ________________________________ 
(Se possível, informe mais de um e-mail para facilitar contato) 

 
2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Graduação: 
Curso: ______________________________________________________________ 
Nome da Instituição: ___________________________________________________ 
Data de Conclusão: ____/____/_____. 
   
Pós-Graduação: 
Especialização: ______________________________________________________ 
Nome da Instituição: __________________________________________________ 
Data de Conclusão: ____/___/_____ ou Previsão de Conclusão: ____/____/______ 
  
Mestrado: ___________________________________________________________ 
Nome da Instituição: ___________________________________________________ 
Data de Conclusão: ____/___/_____ ou Previsão de Conclusão: ____/____/______ 
 
Doutorado: ___________________________________________________________ 
Nome da Instituição: ___________________________________________________ 
Data de Conclusão: ____/___/_____ ou Previsão de Conclusão: ____/____/______ 
 
3- EXPERIÊNCIA 
Em Educação Básica: ___________ anos 
Em Educação Superior: __________ anos 
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4 – SOBRE A VAGA 
Disciplina para a qual deseja se candidatar: _______________________________ 
 
Nesse anexo, deve-se verificar a demanda e preencher em função da carga horária 
ANEXO II 

Colégio de Aplicação Paulo Gissoni 
Disciplina Carga Horária Vagas 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


