SUPES - Superintendência de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Serviços

Ref.: Recrutamento Externo 21/2021
Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo.

Cargo: Orientador (a) Pedagógico (a) de Educação Básica
Horário: segunda a sexta, horário a combinar
Carga horária mensal: 220h
Local de trabalho: Colégio Presbiteriano Mackenzie – Palmas - TO
Remuneração: Salário será informado aos candidatos aprovados na triagem de currículos
Regime de contrato: CLT

Atribuições:
✓ Prestar atendimento ao público geral da Instituição; acompanhar, avaliar e corrigir a
conduta técnica e comportamental de professores em sala de aula, analisando e alinhando
o conteúdo aplicado, abordagens, atividades extraclasse, avaliações e o nível de
desempenho dos alunos, visando fazer cumprir as diretrizes pedagógicas da Instituição e
garantir a qualidade de aprendizagem dos alunos.
Requisitos:
✓ Superior Completo em Educação ou áreas correlatas.
Desejável:
✓ Superior em Pedagogia.
Conhecimentos requeridos:
✓ Código de Ética da Educação Básica;
✓ Gestão de Pessoas;
✓ Sistemas de gestão integrada;
✓ Pacote Office;
✓ Regimento Escolar;
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✓ Adaptação curricular para necessidades especiais;
✓ Conceitos Pedagógicos;
✓ Trato com alunos com necessidades especiais;
✓ Tendências do contexto pedagógico.
Observações:
✓ Os interessados deverão enviar o material de seleção com o título/assunto OP + NOME para
o e-mail adm.palmas@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);
✓ Data limite para inscrição: 24/09/2021 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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