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Edital 04/2021 
  

VAGA DE EMPREGO  
 

 
PERFIL REQUERIDO 

  

CARGO: Professor de Língua Inglesa 

FORMAÇÃO: Ensino Superior Completo em Letras – Inglês e Pedagogia e/ou 
Magistério, preferencialmente Especialização em áreas relacionadas. 
 

CARGA HORÁRIA: 20h a 22h semanais + reuniões. 

REMUNERAÇÃO: R$23,28 valor hora/aula 

Adicional de  

+ 05% se especialização. 
+ 10% se mestrado,  não é acumulativo. 

+ 15% se doutorado.  não é acumulativo. 
+ horas reunião (pagas mensalmente) 

Benefícios: 

• plano de saúde 

• plano de previdência privada 

• desconto para dependentes na mensalidade escolar 

• reembolso creche 

EXPERIÊNCIA: Mínima de 1 ano na área. 

PERFIL DESEJADO:  

 

• Competência linguística e lógica;  

• Competência para o trabalho em equipe e para relacionamento interpessoal;  

• Capacidade de organização, planejamento e execução;  

• Disposição para aprender e aplicar novas metodologias e estratégias de 

aprendizagem em sala de aula;  

• Dinamismo, criatividade e flexibilidade para solucionar situações-problema; 

• Integrar-se nas atividades relativas ao processo de ensino aprendizagem e 

Projeto Político Pedagógico do Colégio. 
• Candidatos PCD (Pessoas com deficiência) são bem-vindos! 
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CARACTERÍSTICAS/ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À FUNÇÃO: 
 

• Planejar aulas e desenvolver projetos educacionais consoantes aos objetivos 

do nível de ensino;  

• Produzir materiais didáticos;  

• Ministrar aulas;  

• Elaborar avaliações; 

• Avaliar o processo de aprendizagem dos estudantes; 

• Participar de reuniões pedagógicas;  

• Colaborar na organização e realização de eventos do Colégio;  

 

FASES DA SELEÇÃO. 

➢ Envio de currículo através do site www.gustavoadolfo.com.br –CONTATO - 

TRABALHE CONOSCO;  

➢ Análise de currículo; 
➢ Entrevista com a Psicóloga;  

➢ Entrevista com Direção; 

➢ Contratação. 

CONTRATAÇÃO. 

➢ Ano letivo de 2022. 

 

PERÍODO. 

Recebimento de currículos a partir de 15 de setembro de 2021. 
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