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CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA – INTERESSADOS EM ATUAR NO ENSINO MÉDIO
EM TEMPO INTEGRAL (EMTI)

PROFESSOR SUBSTITUTO 2021

Prezados candidatos;

Ficam convocados os candidatos a professores substitutos vinculados ao Edital
Normativo nº 40/2018, que tiverem interesse em atuar no Ensino Médio em Tempo Integral
(EMTI), a participarem das entrevistas que serão realizadas pelas unidades de ensino
vinculadas à Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. As entrevistas acontecerão via
Google Meet, conforme cronograma de cada unidade de ensino, descritos abaixo.

Os candidatos deverão enviar com antecedência os seguintes documentos para os e-
mails das respectivas escolas: currículo, certificados, declarações, plano de trabalho
(Apresentação, Diagnóstico, Objetivos, Desenvolvimento Metodológico/etapas do projeto,
Avaliação, Cronograma, Culminância do Projeto).

No campo ASSUNTO DO E-MAIL, é necessário identificar da seguinte forma: NOME –
DISCIPLINA – REGIONAL DE ENSINO.

os candidatos deverão ter instalados em seus smarphones (android ou iphone) o app
Google Meet, ou por meio do computador, apenas acessar o link das salas de reunião.

É importantíssimo que os candidatos tenham câmera e microfones em perfeitas
condições para a entrevista, bem como a internet funcionando bem para o momento. Em caso
de problemas com a conexão no momento da entrevista, o candidato será colocado no fim da
fila para nova tentativa.
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CENTRO EDUCACIONAL 123 DE SAMAMBAIA

Telefone: (61) 3901 - 7757

E-mail: ced123.samambaia@edu.se.df.gov.br

A ENTREVISTA ACONTECERÁ VIA GOOGLE MEET: https://meet.google.com/zhp-qnsh-
mfd

Dia e horário: 04/03/2021 (Quinta-feira - Inscritos na CRE-Samambaia) de 15h as 17h;

Dia e horário: 04/03/2021 (Quinta-feira - Inscritos em outras CRE’s) 17h.

COMPONENTE CURRICULAR COMPETÊNCIAS

LÍNGUA PORTUGUESA ● Habilitação em línguas portuguesas e
suas literaturas;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Ter facilidade no manuseio de data
show,TV, aparelho de som e aplicativos;

● Ser comunicativo;

● Ser criativo;

● Ser receptivo ao trabalho, oficinas,
apresentação de trabalho dos alunos e
cursos de capacitação;

● Facilidade de interação com o Google
Meet e outras plataformas educacionais;

● Disposição em participar de cursos de
aprimoramento propostos pela SEDF e

mit:e13smmaaeus.fgvb
hts/me.ogecmzpqs-f�b
hts/me.ogecmzpqs-f
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pela escola;

● Disposição em participar de momentos
externos de visitação com os alunos no
período de trabalho;

● Disposição em trabalhar com afinco das
eletivas e projetos ofertados pela escola.

EDUCAÇÃO FÍSICA ● Habilitação em Educação Física;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Conhecimento de primeiros socorros,
esportes populares e as novas
modalidades esportivas olímpicas, dança
moderna, saúde e bem estar;

● Noção de xadrez e outros jogos de
raciocínio;

● Desenvoltura para desenvolver atividades
com dança;

● Ter facilidade no manuseio de data show,
TV, aparelho de som e aplicativos;
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● Ser comunicativo;

● Ser criativo;

● Ser receptivo ao trabalho, oficinas,
apresentação de trabalho dos alunos e
cursos de capacitação;

● Facilidade de interação com o Google
Meet e outras plataformas educacionais;

● Disposição em participar de cursos de
aprimoramento propostos pela SEDF e
pela escola;

● Disposição em participar de momentos
externos de visitação com os alunos no
período de trabalho;

● Disposição em trabalhar com afinco das
eletivas e projetos ofertados pela escola.

BIOLOGIA ● Habilitação em biologia;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Ter disposição para a criação de uma
horta na escola;

● Ter noção de hidroponia;

● Ter disposição para desenvolver trabalhos
com empreendedorismo social; trabalhar
mudanças de hábitos na alimentação,
consumo e reciclagem e vontade de
trabalhar com ervas medicinais junto à
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horta;

● Ter facilidade no manuseio de data show,
TV, aparelho de som e aplicativos;

● Ser comunicativo;

● Ser criativo;

● Ser receptivo ao trabalho, oficinas,
apresentação de trabalho dos alunos e
cursos de capacitação;

● Facilidade de interação com o Google
Meet e outras plataformas educacionais;

● Disposição em participar de cursos de
aprimoramento propostos pela SEDF e
pela escola;

● Disposição em participar de momentos
externos de visitação com os alunos no
período de trabalho;

● Disposição em trabalhar com afinco das
eletivas e projetos ofertados pela escola.

CENTRO EDUCACIONAL 619 DE SAMAMBAIA

Telefone: (61) 98172 - 6690

E-mail: ced619.samambaia@edu.se.df.gov.br

mit:e13smmaaeus.fgvb�䌆䊣���
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A ENTREVISTA ACONTECERÁ VIA GOOGLE MEET: https://meet.google.com/abq-hzax-
ark

Dia e horário: 03/03/2021 (Quarta-feira – Inscritos na CRE-Samambaia) de 14h as 16h;

Dia e horário: 03/03/2021 (Quarta-feira - Inscritos em outras CRE’s) de 16h as 18h.

COMPONENTE CURRICULAR COMPETÊNCIAS

LÍNGUA PORTUGUESA ● Habilitação em Língua Portuguesa;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Trabalhar com ações pedagógicas
inovadoras em língua portuguesa:
produções textuais criativas, gramática
lúdica e literatura alternativa (livros
digitais e HQ),

● Vivência em artes cênicas: produção de
roteiro, cenografia e elaboração de peças
teatrais,

● Habilidades com pedagogia de projetos e
metodologias ativas e trabalhar com
projeto de vida.

EDUCAÇÃO FÍSICA ● Habilitação em Educação Física;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Habilidade para trabalhar com lutas;

● Habilidade e competência para estimular
as boas práticas físicas a fim de melhorar

hts/me.ogecmaqha-r
hts/me.ogecmaqha-r
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a saúde física e mental;

● Capacidade de trabalhar com luta e
treinamento funcional;

● Habilidades com pedagogia de projetos e
metodologias ativas e trabalhar com o
projeto de vida.

QUÍMICA ● Habilitação em química;

● Ter conhecimento básico em informática;

● Habilidades para trabalhar com
experiências em laboratório de química;

● Desenvolver projetos que trabalhem os
conceitos de química de maneira prática e
interdiciplinar;

● Utilizar as vivências e interesses dos
estudantes para modificar e influenciar as
pessoas no meio em que vivem;

● Habilidades com pedagogia de projetos e
metodologias ativas e trabalhar com o
projeto de vida.


