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Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo 

Processo de seleção de Professor 

 

Brasília, DF, 8 de julho de 2013. 

 

O Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão (Faap) da Associação Pró-Educação Vivendo e 
Aprendendo torna público o processo de seleção de Professor de educação infantil para a faixa etária 
de 2 a 4 anos, para início imediato. 

 

Quem somos? 

A Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, escola de educação infantil fundada em 
1982 como associação da sociedade civil sem fins lucrativos, funda-se em princípios filosóficos 
baseados na crença de que a transformação é a essência da realidade e esta, por sua vez, surge da 
interação do ser humano com seu meio, definindo-se, portanto, pela soma total das experiências 
individuais em um sentido coletivo. 

Os educadores da instituição buscam realizar um trabalho que dê às crianças oportunidade 
de se tornarem indivíduos originais, capazes de explorar criativamente as alternativas oferecidas pela 
realidade, na solução dos problemas e transformação dessa mesma realidade. Para atingir esse 
objetivo, todo o trabalho com as crianças é realizado a partir do seu interesse imediato e espontâneo 
mediado pela criação de condições que contenham desafios que não incentivem o espírito de 
competição interindividual, mas ao contrário, desenvolvam o espírito de cooperação, respeito pela 
opinião do outro e de participação na vida grupal. 

A nossa proposta busca ser antiautoritária, o que não deve ser tomado como sinônimo de 
espontaneísta e anárquica. Exige-se do professor organização, segurança e criatividade muito 
grandes. O professor é aquele indivíduo que procura acompanhar as transformações que ocorrem no 
grupo, introduzindo, quando necessário, mudanças para sua organicidade. Ao mesmo tempo, busca 
atribuir às crianças parcelas de responsabilidade cada vez maiores em relação a todos os aspectos da 
vida da escola e à autonomia individual e grupal. 

Nossos educadores dispõem de tempo, abertura e compromisso para a construção de 
relações genuínas com crianças, pais, demais educadores e funcionários da instituição, em espaço de 
atenção e respeito ao coletivo e com espírito associativista. 

 

1. Dos requisitos mínimos necessários aos candidatos: 

 Nível superior completo, ou cursando, em qualquer área de formação. 

 Mínimo de 1 (um) ano em sala de aula na própria Associação, ou 2 (dois) anos em educação 
infantil em outras instituições. 

 

2. Das condições de trabalho e remuneração: 

 Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, das quais: 
o 4 (quatro) horas por dia em sala de aula; 
o 15 (quinze) minutos por dia de acolhimento de chegada; 
o 30 (trinta) minutos por dia de plantão de saída; 
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o 3 (três) horas por semana em reunião psicopedagógica, período noturno a combinar; 
o 4 (quatro) horas de coordenação por dia em três dias da semana; e 
o 1 (uma) hora de atividades (acordo coletivo). 

 

 Remuneração com salário inicial (sujeito a progressão) de R$ 1.780,80 mais 12% referentes à 
antecipação de dissídio (R$ 213,70). Vale Alimentação e Vale Transporte. 

 

3. Apresentação de candidaturas: 

Entregar pessoalmente (Endereço: SGAN 604, s/n, Lote C, fd. Telefone: 3321-3581), ou via e-mail 
institucional (coordenacao@vivendoeaprendendo.org.br), até o meio-dia do dia 15 de julho de 
2013, os seguintes documentos: 

 Curriculum vitae. 

 Memorial (relato de trajetória pessoal e como educador infantil e perspectivas que o 
candidato traz para a Associação). 

 Proposta de Projeto Pedagógico para desenvolvimento infantil na faixa etária de 2 a 4 anos. 

 

4. Cronograma: 

 

Dia e hora Atividade prevista 

  
15 de julho de 2013: 
(Meio-dia) 

Prazo limite para a apresentação de candidaturas e entrega 
da documentação. 

  
17 e 18 de julho de 2013: 
(Horários a combinar) 

Realização de entrevistas com candidatos. 

  
19 de julho de 2013: 
(22:00 hs) 

Divulgação dos resultados finais. 

  
22 de julho de 2013: 
(08:00 hs) 

Início das atividades na Associação. 
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