
 

                 
  
 

EDITAL Nº 01/2019 – SELEÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA  2020 
 

 
DOCENTES E EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 
 
Estabelece critérios para a inscrição e seleção de docentes de todas as áreas para atuar na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I  e  II,   Ensino   Médio   e   Cursos   Técnicos   (Saúde   Bucal,  Enfermagem,   
Turismo,   Administração,  Informática,   Segurança  do   Trabalho,   Prótese  Dentária, Radiologia, 
Formação De Professores, Secretário Escolar), presencial e a distância  nas  nossas  unidades,  e,  da  
Equipe  Técnico  Pedagógica:  Orientadores  Educacionais, Coordenadores Pedagógicos, Psicólogos 
Escolares e Assistentes de Coordenação. 
 
A Direção Geral do Grupo, no uso de suas atribuições regimentais, torna públicos os critérios de inscrição 
e seleção de professores e equipe técnico pedagógica, especificados abaixo: 
 
 
 
I REQUISITOS 
 
1. Ter diploma de licenciatura plena exigida na área de atuação, em curso reconhecido pelo MEC e em 
conformidade com a legislação vigente, com habilitação na área específica da disciplina a que concorre. 
Daremos preferência para aqueles de maior qualificação, particularmente nos cargos de gestão; 
 
2. Comprovar experiência no magistério e/ou na função a que se candidata. 
 
§ Da decisão da Comissão de Seleção não cabe recurso. 
 
 
 
II ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
1.    Análise curricular; 
2.    Prova escrita (conhecimentos pedagógicos e situacionais); 
3.    Entrevistas com o RH; 
4.    Prova de aula ou testes específicos; 
5.    Entrevistas com a direção.  
§ Todas as etapas são de caráter eliminatório. 
 
 
 



III INSCRIÇÕES 
 
Os candidatos deverão enviar Curriculum Vitae para o e-mail: recrutamento@colegiorealengo.br  
especificando no assunto o cargo/área para o qual deseja se candidatar. 
 

 
Observação: 

® Todo o procedimento de comunicação durante o processo com os candidatos selecionados, o que 
inclui divulgação de dias e horários de prova, entrevista e de resultados, será realizada via e-mail 
ou Whatsapp, preferencialmente.  

 

 
 
 
IV  CRONOGRAMA 
 

ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DIA 
Envio de Currículo, somente por e-mail. Até 20/12/2019 
Convocação dos currículos selecionados para a 
prova escrita, será realizada via e-mail ou 
Whatsapp, em que constará dia e horário para 
realização da prova coletiva. 

 
Até Janeiro/2020 

Entrevista individual com RH Até Fevereiro/2020 
Prova de aula Até Fevereiro/2020 
Entrevista individual com a direção Até Fevereiro/2020 

 
Observação: A divulgação dos resultados do processo seletivo ocorrerá por e-mail. 
 
 
Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2019. 
 
 
 

Profº Antônio José Zaib 
 
 
 
 

Diretor Geral 


