INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

SUPES - Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços

Ref.: Recrutamento Externo 17/2021
Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo.

Cargo: Professor(a) do Ensino Fundamental (anos iniciais - 2º ano)
Horário: De segunda a sexta-feira, horário a combinar
Local de trabalho: Colégio Presbiteriano Mackenzie – Unidade Palmas - TO
Remuneração: Salário será informado aos candidatos aprovados na triagem de currículos
Regime de contrato: CLT
Atribuições:
 Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde
física e psíquica dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e
de relações que conduzam à aprendizagem; Realizar toda escrituração referente à execução da
programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as demais normas estabelecidas no
regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, estadual
e municipal.

Requisitos:
 Superior Completo no magistério ou formação em pedagogia.

Conhecimentos requeridos:
 Curadoria de conteúdos;

 Capacidade de lidar com as tecnologias (Pacote Office);
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 Capacidade de trabalhar no formato híbrido (plataformas);
 Alfabetizar utilizando várias estratégias;
 Experiência em sala de aula como professora regente.

Observações:
 Os interessados deverão enviar o aterial de seleção com o título/assunto PROF + NOME
para o e-mail adm.palmas@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);
 Data limite para inscrição: 09/07/2021 às 18h (não serão aceitas inscrições após essa data);
 Mais informações: (63) 3236-5300.
Material de seleção:
 Carta de apresentação;
 Breve biografia;
 Currículo.
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