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

PROFESSOR SUBSTITUTO 2022

Prezados candidatos;

Ficam convocados os candidatos a professores substitutos vinculados ao Edital Normativo nº
27/2021, 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 de FORMA PRESENCIAL, conforme cronograma da unidade de
ensino, descritos abaixo.

Os candidatos deverão comparecer as entrevistas munidos dos seguintes documentos: currículo,
certificados, declarações, plano de trabalho (Apresentação, Diagnóstico, Objetivos, Desenvolvimento
Metodológico/etapas do projeto, Avaliação, Cronograma, Culminância do Projeto).
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CENTRO EDUCACIONAL 123 DE SAMAMBAIA

ATENÇÃO! ESTA CONVOCAÇÃO SERÁ PARA TODO O BANCO DAS
DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA E PARA O BANCO DE ARTES

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

Endereço: Qr 123 - Cj 08 - Ae 01- Samambaia Sul, Brasília - Distrito Federal

Dia e horário: 14/02/2022 (Segunda-Feira ) às 15h;

COMPONENTE CURRICULAR COMPETÊNCIAS
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MATEMÁTICA ● Habilitação emMatemática;

● 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 com 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.

● Conhecimento em robótica e cultura maker;

● Disposição para criar e aplicar jogos matemáticos eafins;

● Aptidão em desenvolver ações de empreendedorismo e
matemática prática(cotidiana);

● Facilidade de entrosamento, bom convívio com seus
pares, colegas de trabalho, equipe gestora e alunos
visando um ambiente de trabalho afetivo, integrado e
equilibrado.
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ARTES ● Habilitação em Arte;

● 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 eoutras
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;

● Facilidade de entrosamento, bom convívio com seus
pares, colegas de trabalho, equipe gestora e alunos
visando um ambiente de trabalho afetivo, integrado e
equilibrado.
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