GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ESCOLA PARQUE DA NATUREZA DE BRAZLÂNDIA
Avaliação de Aptidão aos professores de contrato temporário para atuação na Escola Parque
da Natureza de Brazlândia

A SEE/DF, CRE/Braz e EPNBraz estão com procedimento de pedido de concessão
de aptidão EXCLUSIVO para candidatos que fazem parte do banco de professores
temporários da CRE de Brazlândia regidos pela PORTARIA Nº 437, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2018, edital número 40/2018. Que queiram pleitear uma das vagas

oferecidas pela Escola Parque da Natureza de Brazlândia (EPNBraz).
Para atuar na Escola Parque da Natureza de Brazlândia, o (a) professor (a) deverá ter
habilitação nas áreas específicas em Arte/Cênicas/Teatro, Arte/Visuais, Arte/Plásticas,
Arte/Música e Dança e/ou Educação Física.

O processo será dividido em 2 etapas:
1°) Entrega do Plano de Aula e Resposta de questionário próprio (endereço de acesso ao
formulário: https://forms.gle/DuyZ2ZJNfACwg5948 )
O Plano de Trabalho deverá ser elaborado de acordo com a faixa etária da
Unidade de Ensino, no caso da Escola Parque da Natureza de Brazlândia (Educação
Infantil; Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano).
O Plano de Aula deverá ser elaborado observando os itens descritos abaixo:
1. Abordagem do tema escolhido.
2. Acuidade gramatical.
3. Uso adequado do
vocabulário/linguagem formal.
4. Estrutura textual.
5. Objetividade e coesão

2°) Entrevista via google meet:
Durante a entrevista com banca avaliadora composta por membros da equipe
gestora da Unidade de Ensino serão observados os seguintes critérios:
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1. Fluência/clareza de
expressão/objetividade.
2. Pronúncia.
3. Compreensão.
4. Acuidade gramatical.
5. Uso adequado de
vocabulário.

As entrevistas serão realizadas via google meet com datas e horários pré agendas
através de contato de e-mail e/ou contato telefônico do candidato, vinculado ao
questionário e plano de aula.

Períodos propostos para cada atividade:
♦ 1° Período de envio de aula de trabalho e resposta ao questionário: até 12/02 às 17h
♦ 2º Período de entrevistas: 18/02 a 23/02

O comprovante de aptidão será encaminhado ao e-mail cadastrado do (a) candidato (a)
em até 24h após a realização da entrevista.

Atenção: Professores que já atuaram na Escola Parque da Natureza de Brazlândia estão
isentos em participar deste processo, uma vez que o mesmo já foi realizado em outra
oportunidade.
Atenção: Essa avaliação é EXCLUSIVA para professores que fazem parte do banco de
professores temporários da CRE de Brazlândia.

Informações:
(61) 98169-0061 Alan Ribeiro – Diretor
(61) 99805-0727 Simone Rosa – Vice-diretora
(61) 99283-6323 Amaury Barbosa – Supervisor Pedagógico

