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FACEX- EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL,
ENSINO MÉDIO e BILÍNGUE
EDITAL N° 04 – 14 DE NOVEMBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES
E CARGO DE RESERVA EM 2015.1
A FACEX – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO e DUAL
LANGUAGE torna público, para conhecimento dos interessados que no período de 17/11/2014 a
21/11/2014, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de provimento no cargo de
Professor, em cumprimento às normas estatuídas no seu Regimento Interno, publicadas na forma de
extrato neste edital e divulgadas, na íntegra, no endereço eletrônico www.facex.com.br.

1. DAS INSCRIÇÕES
• Período: 17/11/2014 a 20/11/2014 (Inscrição nas unidades do colégio abaixo explicitadas)
• Horário: 09h00 às 17h00
• Local:
UNIDADE II-Vagas para ensino fundamental II e médio
UNIDADE ED. INFANTIL
-Vagas para educação infantil e ensino fundamental I
UNIDADE ED. INFANTIL
-Vagas para professor de Inglês nível bilíngue

1.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
• Cópia do diploma de curso de graduação em sua área de atuação, devidamente registrado no órgão
competente
• Curriculum Vitae atualizado, com experiência registrada, acompanhado de cópias dos documentos
comprobatórios;
• Cópia do RG e CPF;
• Comprovante de residência atualizado.

1.2 PROFESSOR BILÍNGUE EM LÍNGUA INGLESA
Para professor bilíngue (INGLÊS), em caso de não ser licenciado em Letras, trazer cópia de
exame de proficiência (TOEFL, FCE, CPE, CAE, IELTS, etc)

2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção será composta pelo coordenador ou orientador do segmento no qual o
candidato almeja a vaga, ou por seu substituto ad hoc, uma banca composta por professores da área
de ensino, objeto da seleção.

3. DA QUANTIDADE DE VAGAS
3.1 - Educação Infantil e fundamental 1 – Professor polivalente
3.2 – Bilíngue: 3 vagas e 2 reservas sendo 1º ano – ED. INFANTIL (6 anos), 3º ano – FUNDAMENTAL
I (8 anos) e 5º ano FUNDAMENTAL I (11 anos)
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3.3 – Ensino médio e Fundamental II: 12 Vagas, sendo:
Geografia
História
Ciências
Química
Biologia
Matemática
Português
Corretores de redação*

-

01
01
02
01
01
01
01
04 (duas de reserva)

*Corretores de produção textual para 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio.

4. DA SELEÇÃO
Os candidatos serão submetidos à seguinte avaliação:
4.1 - Entrevista e Análise de Currículo (eliminatória):
No período de 24/11/2014 e 25/11/2014: avaliação e seleção interna do CV pela coordenação e banca
da seleção.
No dia 1/12/2014 o candidato será entrevistado pelo coordenador ou orientador do nível de
ensino, no que diz respeito ao seu Curriculum Vitae (titulação, experiência de docência e profissional); o
candidato após a entrevista terá a oportunidade de sortear um tema para a sua avaliação prática
didático pedagógica, referente à área de conhecimento, objeto da seleção. O Coordenador ou
orientador da seleção, de acordo com a necessidade, poderá prorrogar estas datas.
O candidato será entrevistado, visando avaliar a sua: (a) trajetória docente; (b) discutir os seus
interesses com as características do projeto político pedagógico da instituição; (c) discorrer sobre a sua
produção científica e experiência profissional; (d) especificar a sua disponibilidade para atender as
demandas do curso.
OBS: No programa bilíngue chamado de FACEX DUAL LANGUAGE O candidato será entrevistado
pela Comissão de Seleção, visando avaliar a sua: (a) sua oralidade em língua inglesa; (b) trajetória
docente; (c) discutir os seus interesses com as características do projeto político pedagógico do
programa Facex Dual; (d) discorrer sobre a sua produção e projetos em língua inglesa; (e) especificar a
sua disponibilidade para atender as demandas do curso
4.2 - Avaliação Prática didático-pedagógica (eliminatória): A avaliação didático-pedagógica
acontecerá nos dias 9/12 à 11/12. Consistirá em uma aula e entrega de Plano de Ensino com
referencial teórico. O tema referente à área de conhecimento objeto da seleção será sorteado no dia da
análise de curriculum (item 4.1). O candidato terá até 20 (vinte) minutos para realização da aula, de
acordo com a ordem de sorteio.
4.3 - Entrevista e avaliação com a Psicopedagoga (eliminatória e para candidatos aprovados):
Os candidatos classificados no processo seletivo serão encaminhados pelo Coordenador da seleção
para uma entrevista e avaliação com a Psicopedagoga em datas à serem confirmadas pelo setor.
5. DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO – HABILIDADES E CONHECIMENTOS
5.1 – Nas vagas do Ensino médio, os candidatos serão avaliados também pela sua
capacidade em alinhar seu discurso com o exame nacional do ensino médio, contextualizando seu
conteúdo e aula com tópicos do dia a dia, provocando diálogos entre as disciplinas, nos quais seu
conteúdo é transmitido preocupando-se em aproximar-se da realidade do ENEM.
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5.2 – Nas vagas do Bilíngue Inglês - O candidato deverá mostrar domínio oral na língua inglesa
em nível upper-intermediate de conhecimento para o 1º ano, para o sétimo ano, o nível de domínio é o
de proficiência.
As quatro habilidades do candidato serão testadas através de prova escrita, na aula didática e
entrevista. O candidato tem que demonstrar capacidade em trabalhar com “Realia” em sala e
apresentar em sua aula elementos metodológicos como communicative approach e lexical approach.

6. DO RESULTADO
O resultado será publicado no site www.facex.com.br em 19/12/2012 podendo ser alterado sem
aviso prévio.

Natal/RN, 14 de Novembro de 2014.

Candysse Medeiros de Figueiredo
Diretora Pedagógica
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