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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional De Ensino De Taguatinga

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO BANCO DE TAGUATINGA
PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA, COM VISTAS À VERIFICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE APTIDÃO PARA
ATUAR NO PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI
Prezados candidatos,
Convocamos os candidatos que tiverem habilitação e interesse em atuar em unidades que ofertam o PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM TEMPO
INTEGRAL – EMTI, a comparecerem nas Unidades Escolares listadas abaixo, para a realização das entrevistas.

AS ENTREVISTAS SERÃO REALIZADAS DIRETAMENTE NAS ESCOLAS INDICADAS A SEGUIR:
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CENTRO EDUCACIONAL 07 DE TAGUATINGA
Endereço: EQNM 36/38 – ÁREA ESPECIAL (setor M NORTE) - TELEFONE: 3901 8206 / 3901 8226
ENTREVISTA NA ESCOLA: Dia 03/02/2020 (segunda-feira) – HORÁRIO: 14 h a 17h
Dia 04/02/2020 (terça-feira) – HORÁRIO: 14 h a 17h

OFICINAS

PERFIL DO PROFISSIONAL

Jornal Escolar e Leitura e Interpretação das

Habilitação em Letras – Língua e Literatura, curso na área e experiência na área e de no mínimo 1(um)

Obras do PAS

ano.

Desenho Geométrico e Educação Financeira

Projeto de Vida e Coaching

Habilitação em Matemática com curso na área em Matemática Financeira ou Desenho Geométrico e
experiência na área e de no mínimo 1(um) ano.
Habilitação em Sociologia, Filosofia, História, Geografia ou Pedagogia com curso na área de Projeto
de Vida e Coaching e experiência na área de no mínimo 1(um) ano.
Habilitação em Educação Física com curso em práticas esportivas nas modalidades de Basquete,

Esporte, Lazer e Qualidade de vida.

Voleibol, Tênis de Mesa, Futsal, Dança, Xadrez e primeiros socorros e experiência na área de no mínimo
1(um) ano.

Dança com projeto Afro

Arte-educador com formação em dança curso na área e experiência na área de no mínimo 1(um) ano.

Libras

Qualquer habilitação com experiência e curso em Libras e experiência na área de no mínimo 1(um) ano.
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Desenho 2D e Design Gráfico

Habilitação em Artes Visuais ou computação gráfica com experiência e curso na área.

Noções de Administração e empreendedorismo

Habilitação em Administração ou Pedagogia com experiência e curso na área.

Experimento Científico

Habilitação em Ciências Naturais, Física ou Química com experiência em laboratório e curso na área.

Noções de Informática;
Robótica com programação em jogos digitais

Habilitação em informática com experiência e curso na área.
Habilitação em Matemática, Física, Engenharia com curso na área e experiência.

Noções de Direito: Constitucional, Coletivo
(Regulamento das escolas públicas), ECA e
Trabalho

Habilitação em Administração ou Direito com experiência e curso na área.
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO EIT – CEMEIT
Endereço: QNB 01 Área Especial, setor Central
Telefones 3901-6683 / 3901 7569 / 3901 7570
ENTREVISTA NA ESCOLA: Dia 03/02/2020 (segunda-feira) – HORÁRIO: 13 h as 18h
Dia 04/02/2020 (segunda-feira) – HORÁRIO: 8 h as 12h e 13 h as 18h

COMPETÊNCIAS PARA PROFESSOR DE MÚSICA

- Organicidade no planejamento e

aplicação das aulas; Promoção de aulas interativas e dinâmicas; Conhecimento da história da música;
Desenvolvimento de jogos e brincadeiras, cantados e rítmicos, que envolvam dança, improvisação
musical e movimentos corporais; Conhecimento teórico Musical no que engloba: Altura (grave e
Música

agudo); Duração (curto e longo), Intensidade (fraco e forte), Andamento (lento e rápido), timbre,
tonalidade, etc; Compreenda notas e figuras musicais (cifras e partituras); Conhecimento prático,
preferencialmente em instrumentos de teclas (Piano/Teclado) ou em instrumento de cordas (Violão) e
com noção nos demais instrumentos de percussão, de sopro e outros; Noção entre os mais diversos
tipos de música: clássica, coral, popular brasileira, banda/grupo, solo, etc; Promover interação de
conteúdo com foco nas Obras do PAS / ENEM
COMPETÊNCIAS PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA Organicidade no planejamento e

Matemática

aplicação das aulas; Promoção de aulas interativas e dinâmicas; Conhecimento da história da
Matemática; Domínio de Matemática financeira; Integração da Matemática com outras disciplinas;
Aplicação da Matemática de forma prática, por meio de jogos e projetos; Amplo conhecimento de
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conteúdo com foco nas Obras do PAS / ENEM

COMPETÊNCIAS PARA PROFESSOR DE PORTUGUÊS Organicidade no planejamento e
aplicação das aulas; Promoção de aulas interativas e dinâmicas; Domínio das Obras do PAS;
Integração do Português com outras disciplinas; Aplicação do conteúdo de forma prática, por meio de
Língua Portuguesa

jogos e projetos; Aplicação do conteúdo de forma prática, por meio de jogos e projetos; Criar projetos
com foco nas mídias sociais (blog, site, jornais, revistas, etc); Amplo conhecimento do conteúdo com
foco nas Obras do PAS / ENEM
COMPETÊNCIAS PARA PROFESSOR DE FÍSICA Organicidade no planejamento e aplicação

Física

das aulas; Promoção de aulas interativas e dinâmicas; Domínio das Obras do PAS/ENEM; Integração
da Física com outras disciplinas; Amplo domínio em Robótica e seus derivados.
COMPETÊNCIAS PARA PROFESSOR DE INFORMÁTICA Organicidade no planejamento e
aplicação das aulas; Promoção de aulas interativas e dinâmicas, com uso de ferramentas diversas;
Conhecimentos em Hardware; Domínio em softwares: Office, Photoshop/Corel, Wordpress, entre

Informática

outros; Domínio em Linguagem de Programação; Integrar a informática com a evolução da sociedade
e globalização; Aplicar o conteúdo de forma prática, por meio de atividades e projetos;
Desenvolvimento de projetos com mídias sócias; Desenvolvimento de aplicação em e-commerce;
Criação de sites (Windows, MAC, Linux) e aplicativos (Android e iOS)
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO TAGUATINGA NORTE – CEMTN
Endereço: QNC ÁREA ESPECIAL 01/02 E 03 – AV. SAMDU NORTE - Telefones: 3901 6671/3901 6672 /3901 6698
ENTREVISTA NA ESCOLA: Dia 03/02/2020 (segunda-feira) – HORÁRIO: 13 h as 18h
Dia 04/02/2020 (terça-feira) – HORÁRIO: 8 h as 12h e 13 h as 18h

COMPONENTE CURRICULAR

PERFIL DO PROFISSIONAL
Licenciatura plena em Matemática com aptidões em confecção e utilização de jogos matemáticos

MATEMÁTICA/LAB. INFORMÁTICA

voltados ao raciocínio lógico. aptidão em Ciência da Computação, Engenharia de Rede e
Telecomunicação.
Licenciatura plena em Português com aptidões em:

PORTUGUÊS / REDAÇÃO

1) Correção e apresentação de redação modelo ENEM/PAS
2) Conhecimento na matriz do PAS para apresentação dos objetos aos alunos

BIOLOGIA/ PROJETO DE VIDA
FÍSICA/QUÍMICA
MÚSICA/JOGOS

Licenciatura plena em Biologia com habilitação em laboratório e aptidão em horta.
Licenciatura plena em Física e Química com habilitação em laboratório de Física e Química.
Aptidão em jogos de quadra e noção básica de instrumentos musicais como por exemplo, violão,
pandeiro e/ou triângulo.
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO 03 DE TAGUATINGA
Endereço: QSE 05 – ÁREA ESPECIAL 14 - Telefones: 3901 6777 / 3901 7662
ENTREVISTA NA ESCOLA: Dia 03/02/2020 (segunda-feira) – HORÁRIO: 14 h as 18
Dia 04/02/2020 (terça-feira) – HORÁRIO: 14 h as 18h

OFICINAS

PERFIL DO PROFISSIONAL

Laboratório de Comunicação Social Habilitação em Letras – Língua e Literatura, curso na área e experiência de no mínimo 1(um) ano; habilidade para
trabalhar com metodologias ativas e de projetos; trabalhar produção de texto, atualização em assuntos e obras do PASe

ENEM para trabalho pedagógico em oficina.

Criação Textual
Conte Comigo

Habilitação em Matemática – Trabalhar os conteúdos matemáticos de forma lúdica, criativa e envolvente, criando
jogos como facilitador da aprendizagem, experiência na área de projetos, conhecimento e domínio das plataformas

e

digitais (uso de lousa digital), atualização em assuntos do PAS e ENEM, conhecimento em matemática financeira

Matematicando
Oficina Core Dance

Habilitação em Educação Física ou Dança – Trabalhar com os mais variados ritmos brasileiros e da Espanha. Além
disso fitdance e zumba. Com experiência na área de, no mínimo um ano.
Habilitação em Educação Física , com experiência em treinamento de equipe, disponibilidade e interesse em inscrever

Bola Cheia.

as equipes de alunos do EMTI em competições: JET, Jogos Escolares do DF, Jogos Escolares da SEEDF, entre outros.
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Habilitação em música ou formação equivalente. Estimular os talentos musicais, ensinar os alunos a tocarem alguns
Acordes para a Vida

dos seguintes instrumentos: Guitarra, violão, flauta doce e transversal, contrabaixo, teclado, violino – a escola possui
todos esses instrumentos. Promover apresentações na escola: intervalos culturais, festivais e projetos. Experiência com
docência em cursos de instrumentos. Habilidade para formação de coral.
Habilitação em artes cênicas, habilidade para produção de espetáculo teatral, conhecimento em arte digital para

Em.cena.ação

construção de vídeos para o youtube, habilidade para produzir mídia digital, com experiência de no mínimo um ano.
Habilitação em informática ou formação equivalente – habilidade para desenvolver oficina com as noções básicas de

Jovens Digitais

informática, normas da ABNT para digitação de trabalhos educacionais, ferramentas do Word e Excell, edição de fotos
e vídeos, criação de slides, edição de podcast.

