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EDITAL PARA CONCURSO DE SELEÇÃO 
DE PROFESSORES 2020 

Educação Infantil 
 

 
 

1. OBJETIVO: 

Preencher vagas para professores nas Unidades do Centro Educacional da Lagoa e formar um banco de 
currículos para futuras contratações. 

 Disciplinas: 

• Língua Portuguesa/Redação 

• Matemática/Lógica 

• Inglês 

• Música 

• Artes 

• Educação Física 
 

2. INSCRIÇÕES: 

 2.1 – Período: 14/10 a 08/11/2019. 
  
2.2 – Locais: Secretarias das Unidades do CEL* ou através do link: Link de inscrição será inserido 
aqui. 

Unidade Barra ............................................ Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 200. 

Unidade Norte Shopping ........................... Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cobertura. 

Unidade Maria Angélica ............................. R. Maria Angélica, 310. 

*Funcionamento secretarias: De 2ª a 6ª feira, das 7h às 19h em todas as unidades e sábados das  
8h às 13h (apenas na Unidade Barra a secretaria não abre aos sábados). 

 
3. ETAPAS: 

3.1 – Primeira Etapa 

Prova objetiva (conteúdo programático no Anexo 1) e Redação. 

Local: Unidade Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara (antiga Av. Suburbana), 5474 – Cobertura 

Dia: 23/11/2019 

Horários: 
1o turno - 8h às 11h 

2o turno - 13h às 16h 

3o turno - 17h às 20h 

OBSERVAÇÕES: 

• Devido a grande quantidade de inscrições, foi necessário distribuir os candidatos em três turnos de provas. 

• Pedimos que os candidatos cheguem 30 minutos antes do seu horário de prova para que possam cadastrar 
seu e-mail. 

• A prova objetiva será de caráter eliminatório. Apenas os primeiros colocados de cada disciplina terão suas 
redações corrigidas. 

• A classificação será obtida de acordo com a soma das pontuações de cada questão objetiva e da Redação. 

• A divulgação dos resultados será através do endereço eletrônico cadastrado no dia da prova, a partir de 
28/11. 
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ATENÇÃO: Nesta etapa, os candidatos às vagas de professor de Música deverão entregar seus 
portfólios para análise e realizarão apenas a redação. A análise de portfólios terá caráter eliminatório, 
ou seja, apenas os candidatos selecionados terão sua redação corrigida. 

3.2 – Segunda Etapa 

Prova aula. 

Local: Unidade Norte Shopping – Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cobertura 

Dia: 30/11/2019 

Horário: 8h às 20h. 

ATENÇÃO: Cada professor terá 15 minutos de apresentação. O tema da aula fica a critério de cada 
participante, desde de que esteja em consonância com a Base Nacional Curricular Comum do ensino 
fundamental e ensino médio. 

3.3 – Terceira Etapa 

Entrevista com a Coordenação Pedagógica e análise de currículo. 

Local: Unidade Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara (antiga Av. Suburbana), 5474 – Cobertura 

Data e horário serão informados aos candidatos via e-mail e/ou SMS. 

 
 
4. OBSERVAÇÕES: 

• O candidato portador de necessidades especiais, que necessite de personalização do ambiente deverá 
descrever por escrito o caso no ato da inscrição. 

• Não será permitido o porte/uso de aparelhos eletrônicos de comunicação, relógios digitais, réguas de 
cálculo, calculadoras, como também será vedada qualquer consulta bibliográfica durante a realização 
da primeira etapa. 

• Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas do concurso. 
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EDITAL PARA CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 2020 
ANEXO I: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS EXAMES 

 
 
➟ LÍNGUA PORTUGUESA 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade. 

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e 
descritiva (Contos, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.), textos informativos e jornalísticos. 

• Classificação das sílabas tônicas: paroxítona, proparoxítona e oxítona; dígrafos; acentuação. 

• Sinônimo e antônimo. 

• Sinais de pontuação: vírgula, ponto-final, interrogação e exclamação. 

• Substantivos: classificação e flexão (de gênero, número e grau). 

• Adjetivos: flexão de gênero, número e grau. 

• Verbos (pessoa, modo e tempo). 

• Identificação do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário). 

• Análise do papel gramatical de uma palavra em diversos contextos. 
 
➟ MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 

• Operações básicas: Adição, subtração, multiplicação e divisão 

• Noções de porcentagem 

• Noções de frações 

• Sequências numéricas 

• Figuras geométricas e suas propriedades 
 
➟ INGLÊS 

• Simple Present (Presente do Indicativo). 

• Present Continuous (Gerúndio). 

• Simple Past (Pretérito). 

• Simple Future (Futuro). 

• Wh questions (Pronomes interrogativos com “Wh”). 

• Regular and Irregular Verbs – (Verbos regulares e irregulares). 

• Pronouns (referência pronominal). 

• Pharsal Verbs (verbos com preposições). 

• False friends (Falsos cognatos). 

• Writing. 

• Linking words. 

• Everyday English (Inglês utilizado no dia a dia). 

• Classroom Commands/Class Expressions (Comandos utilizados para crianças). 

• Text comprehension (interpretação de texto). 

• História do CEL e seus valores (Character Education – www.cel.com.br). 

 


