Edital de Seleção de Professores (as) 1/2018

1. Disposições gerais
1.1. O Vestibular Cidadão, por meio deste edital, torna
público e estabelece as normas do processo de seleção de
professores, para atuação a partir de março de 2018.
1.2. Professores do Vestibular Cidadão, assim como os
demais integrantes do projeto, são voluntários e não recebem
remuneração. Além de ministrar aulas, devem participar de
reuniões ou assembleias periódicas.
2. Das vagas
2.1. Serão selecionados professores para disciplinas Física,
Química, Matemática, Geografia, Biologia, Português, Espanhol,
Inglês, Redação, Filosofia, Sociologia.

3. Inscrições
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela
internet, das 12h de 28/01/2018 às 23h59 de 20/02/2018 por
meio do preenchimento de formulário específico, disponível em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXo3Spshz-OLr7Rn
VNN7YE9LiCZoaAgc1oIVZpZadPXCjOKQ/viewform?usp=sf_link
3.2. Ao preencher o formulário, o candidato deve indicar,
entre as opções oferecidas, as datas e horários em que tem
disponibilidade de participar do processo seletivo.
3.3. O candidato receberá a confirmação da inscrição por
e-mail.

4. Processo seletivo
4.1. O processo seletivo consistirá de uma aula-teste, com
duração de 15 minutos, e de uma entrevista, e será realizado em
24/02/2018 ou 25/02/2018 (sábado ou domingo).
4.2. Cada candidato terá data e horário de seleção
definidos com base nas informações fornecidas no formulário de
inscrição e será comunicado por e-mail até as 22h de
22/02/2018, ocasião em que também será confirmado o local
em que se realizará o processo.
4.3. No e-mail de confirmação, o candidato receberá uma
lista com três possíveis temas para a aula-teste. Apenas um deve
ser escolhido.
4.4. Na data da prova, o candidato deve comparecer ao
local indicado com 5 minutos de antecedência.
4.5. O processo se inicia com a aula. No teste, não se
garante a disponibilidade de computadores e projetores, de
modo que a aula deve ser planejada sem recursos multimídia.
Em seguida, realiza-se a entrevista.
5. Do resultado
5.1. O resultado da seleção será comunicado aos
candidatos por e-mail ou telefone até 01/03/2018.
6. Disposições finais
6.1. Casos omissos serão resolvidos pela Direção de
Recursos Humanos do Vestibular Cidadão.

