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COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  n.º 02/2008 
 

A Direção do Colégio Metodista Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o 
PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR(A) para contratação no primeiro semestre de 2009.  
 
I – DA INSCRIÇÃO  
 
 As inscrições estão abertas no período de 24/11/2008 a 30/11/2008 e devem ser realizadas com o 
envio de carta de interesse e currículo para o e-mail: docentes@metodistademinas.edu.br  
OBS.: No campo assunto colocar o número da vaga de interesse. 
 
II – DAS VAGAS  
 
2.1 As vagas atenderão aos seguintes Campi: Praça da Liberdade e Bairro Cachoeirinha.  
Serão selecionados(as) docentes para Educação do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 
 

Disciplina Vagas Segmento Pré-requisitos 
Professor (a) de 
Geografia   1 

Ensino 
Fundamental 

ao Ensino 
Médio 

- Graduação em Geografia; 
- Domínio de informática e 
conhecimento em inglês. 
 

Professor (a) de 
Matemática 

1 

Ensino 
Fundamental 

ao Ensino 
Médio 

- Graduação em Matemática; 
- Domínio de informática e 
conhecimento em inglês; 
- Desejável conhecimento em 
robótica e oficina de lógica. 

Professor (a) de 
Química  1 Ensino Médio 

 

- Graduação em Química; 
- Domínio de informática; 
- Conhecimento em inglês. 
 

Professor (a) de 
Física 1 

Ensino 
fundamental ao 
Ensino Médio 

- Graduação em Física; 
- Domínio de informática; 
- Conhecimento de inglês. 

Professor (a) de 
Artes 1 

Ensino 
fundamental ao 
Ensino Médio 

- Graduação em Educação 
Artística; 
- Domínio de Informática; 
- Conhecimento de inglês. 

Professor (a) de 
Português 1 

Ensino 
Fundamental 

ao Ensino 
Médio 

- Graduação em Letras; 
- Domínio de informática; 
- Conhecimento de inglês. 

Professor (a) de 
Biologia 1 Ensino Médio 

- Graduação em Ciências 
Biológicas; 
- Domínio em informática; 
- Conhecimento de inglês. 

 
III – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 
3.1 São requisitos de ingresso para a docência: 
 

• Entrega do currículo, com envio da carta de interesse;  
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• Titulação mínima de graduado(a) obtida em curso reconhecido pelo MEC (nas vagas que 

exigirem o curso de Graduação completa); 
• Disponibilidade de horário; 
• Habilidade didática; 
• Aptidão psicológica; 
• Domínio de informática básica; 
• Domínio de inglês (desejável); 
• Participação e aprovação em curso preparatório. 
 

3.2 Comprovação do currículo 
 

A formação em curso superior de graduação plena será comprovada por meio de diploma 
devidamente registrado. 

Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo serão exigidos no ato da 
contratação, sendo condição indispensável para esse ato. 
 
IV – DA SELEÇÃO 
 
 O processo seletivo ocorrerá em quatro etapas: 

• análise do currículo, observados os itens listados abaixo em seu conjunto (eliminatória); 
• aptidão psicológica e teste escrito (Dissertação com tema a ser definido) ; 
• entrevista e verificação de habilidade didática; 
• participação em curso preparatório. 

Obs: Todas as etapas são eliminatórias. 
 
4.1 Da análise do currículo 
 

Na análise dos currículos serão considerados os seguintes critérios: 
• Experiência docente; 
• Especialização na área; 
• Cursos específicos na área; 
• Atualização. 

 
4.2 Da Aptidão psicológica 
 

O(A) candidato(a) será avaliado pela psicóloga da Instituição como requisito obrigatório para 
contratação. 
 
 4.3 Da habilidade didática 

 
A habilidade didática será verificada por meio de uma aula expositiva com duração de 10 à 15 

minutos a juízo da Banca Examinadora que poderá solicitar esclarecimentos relacionados com o 
conteúdo exposto no desenvolvimento da prova didática. 

A banca examinadora constituir-se-á, minimamente, dos(as) seguintes integrantes: do(a) 
coordenador(a) do segmento específico, um representante da direção do colégio e da psicóloga da 
Instituição. 
 
4.4 Da participação no curso preparatório 
 
 O(A) candidato(a) pré-selecionado(a) deverá participar do curso preparatório. Esta etapa é 
obrigatória para aprovação no processo seletivo. 
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V – DA CONTRATAÇÃO 
  

Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
 
Os(As) candidatos(as) aprovados(as) deverão comparecer à Gerência de Pessoal do Instituto 

Metodista Izabela Hendrix nos dias 05/01/2009 a 09/01/2009, de 09:00 às 18:00, com a documentação 
descrita abaixo: 

 
• Carteira de trabalho; 
• 2 fotos 3 X 4 recentes; 
• Cópia da carteira de identidade; 
• Cópia do CPF; 
• Cópia do título de eleitor; 
• Cópia do PIS; 
• Cópia do certificado de reservista (para os homens); 
• Cópia do comprovante de residência; 
• Cópia do diploma de graduação; 
• Número de inscrição na Secretária da Educação. 

 
 
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Cronograma do processo seletivo 
 

• 24/11/2008 a 30/11/2008 – período de inscrição; 
• 01/12/2008 a 03/12/2008 – finalização da avaliação dos currículos;  
• 05/12/2008 – teste de aptidão psicológica e prova didática; 
• 08/12/2008 a 17/12/2008 – avaliação didatática; 
• 18/12/2008 – publicação dos(as) pré-selecionados(as); 
• 19/12/2008 – curso preparatório; 
• 22/12/2008 – resultado final. 

 
6.2 Informações gerais 
 

• O processo seletivo será coordenado pelo setor de gestão de pessoal com a participação da 
direção do colégio. 

• Os(As) candidatos(as) selecionados(as) para as entrevistas serão informados de sua data, hora 
e local através do e-mail pessoal. 

• Com a inscrição, o(a) candidato(a) declara conhecer e estar de acordo com as condições 
estabelecidas pela Instituição para este processo seletivo; 

• Da decisão da comissão não cabe recurso. 
  
 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2008. 
 


