
 

INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

A Gestão de Pessoal do Instituto Metodista Izabela Hendrix, no uso de suas 
atribuições, torna público o PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR para 
o Colégio Metodista Izabela Hendrix para início de suas atividades em Fevereiro de 2014.  

I – DA INSCRIÇÃO  
 
 As inscrições estão abertas no período de 28/10/2013 a 08/11/2013 e devem ser 
realizadas com envio de carta de interesse e currículo para o e-mail 
curriculo@izabelahendrix.edu.br com o assunto: Vaga PROFESSOR DO COLÉGIO.  
  

II – DA VAGA 
 

 
Cargo 

 
Pré-requisitos 

 
 
 
 
Professor do Ensino 
Fundamental I      

 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas no Ensino Fundamental I 
conforme planejamento escolar e projeto pedagógico do Colégio 
Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: De segunda a sexta feira  

Requisito mínimo: Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior– completo. 

Perfil desejado: 
 
- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos conflitos; 

 
 
 
Professor de Português e 
ou Literatura  
 
 

 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Português e ou 
Literatura no Ensino Fundamental II e Ensino Médio conforme 
planejamento escolar e projeto pedagógico do Colégio Metodista 
Izabela Hendrix. 

  Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em letras – completo. 

 
Perfil desejado: 
 
- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
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- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e pequenos problemas; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Professor de Redação 
 
 
 
 
 

 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de  Redação no  Ensino 
Médio conforme planejamento escolar e projeto pedagógico do 
Colégio Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Letras – completo. 
Especialização em produção de texto. 

Perfil desejado: 

- Pró atividade; 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos conflitos; 
 

 
 
 
 
Professor de Geografia 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Geografia no Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio conforme planejamento escolar e 
projeto pedagógico do Colégio Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Geografia – completo. 
 
Perfil desejado: 
 
- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e pequenos problemas; 
 

 
 
 
 
Professor de Espanhol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Espanhol e utilizar a 
plataforma AVE no Ensino Fundamental I conforme planejamento 
escolar e projeto pedagógico do Colégio Metodista Izabela 
Hendrix. 
 
Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 
 
Requisitos mínimos: Licenciatura Plena em letras – completo. 
Certificações internacionais reconhecidas pelo Instituto Cervantes 
 
Perfil desejado: 
 
- Pró- atividade 
- Ter conhecimento e utilizar o AVE; 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e pequenos problemas; 



 

 
 
 
 
 
Professora de Educação 
Física 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Educação Fisíca no 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio conforme planejamento 
escolar e projeto pedagógico do Colégio Metodista Izabela 
Hendrix. 

  Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Educação Física – 
completo. 

Perfil desejado: 

- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos conflitos; 
- Ser do sexo feminino. 
 

 
 
 
 
Professor de Inglês 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Inglês no Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio conforme planejamento escolar e 
projeto pedagógico do Colégio Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da manhã 
de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Letras – Certificate 
Proficiency in English. Desejável: certificados TKT Modules 1, 2 e 
3. 

Perfil desejado:  

- Pró- atividade 
- Uso da abordagem comunicativa em sala de aula. 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos conflitos; 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
Professor de Matemática 
 
 
 
 
 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Matemática no 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio conforme planejamento 
escolar e projeto pedagógico do Colégio Metodista Izabela 
Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da 
manhã de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Matemática– 
completo. 

Perfil desejado: 

- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos 
conflitos; 

 
 
 
 
 
 
Professor de Química 

 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Química e Ensino 
Médio conforme planejamento escolar e projeto pedagógico do 
Colégio Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da 
manhã de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em Química – completo. 

Perfil desejado: 

- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos 
conflitos; 

 
 
 
 
 
 
Professor de Física 

 

Atribuições do cargo: Ministrar aulas de Física no  Ensino 
Médio conforme planejamento escolar e projeto pedagógico do 
Colégio Metodista Izabela Hendrix. 

Disponibilidade: As aulas serão ministradas no período da 
manhã de 7h15 as 12h45. 

Requisito mínimo: Licenciatura Plena em  Física – completo. 

Perfil desejado: 

- Pró- atividade 
- Uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo; 
- Capacidade de gestão de sala de aula e de pequenos 
conflitos; 



 

 
 
 
 
 

III – DOS CRITÉRIOS PARA ACEITE NO PROCESSO SELETIVO 
• Inscrição por intermédio de e-mail, com envio de currículo e carta de interesse; 
• Obter os pré-requisitos descritos acima; 
 
 
IV – DA SELEÇÃO 
O processo seletivo ocorrerá em quatro etapas: 
• Análise do curriculum vitae; 
• Entrevista com o Setor de Recursos Humanos e Teste de aptidão Psicológica; 
• Entrevista com a Coordenação Pedagógica do Colégio Metodista Izabela Hendrix. 
• Apresentação de uma aula para banca de análise. 
 
 
V – DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1 Do Resultado 
O resultado final será comunicado via e-mail ou telefone  após o encerramento do processo. 
(Ver item 6.1). 
 
 
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
6.1 Cronograma do processo seletivo 
 

• 28/10/2013 a 08/11/2013 – período de inscrição  
• 11/11/2013 a 14/11/2013 – análise curricular e marcação de datas de prova e banca 

examinadora  
• 18/11/2013 a 22/11/2013 – provas e bancas examinadoras 
• 25/11/2013 a 29/11/2013 – entrevista e resultado final 

 
 
6.2 Informações Gerais 
 
• 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 de seleção não cabe recurso. 
 
 

 
Belo Horizonte, 28 de outubro de 2013. 

 
 

Gestão de Pessoas 
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