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DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2022 

 
 

O Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental comunica a realização deProcesso Seletivo para 
a composição do quadro docente para a Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries iniciais e finais, 
mediante as condições e instruções estabelecidas neste Descritivo de Processo Seletivo. 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Cargo  Pedagógico   

Função Professor(a) de Língua Estrangeira Inglês 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Carga Horária  A definir. 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 07h às 12h ou 13h às 18h. 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022. 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

Pré-requisitos Ensino Superior Completo em Letras e/ou Pedagogia; Comprovação de 
proficiência na Língua Inglesa. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças, tendo como referência o 
cuidar, o educar, a brincadeira e as interações. Realizar o planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e derequisitossemelhantes.  

 
 

 

Cargo Pedagógico   

Função Professor(a) regente de Educação Infantil 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Carga Horária 30 horas semanais 

Horário de Trabalho 
Previsto 

07h às 12h ou 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 
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Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Pedagogia; Experiência mínima de 03 (três) 

anos no desempenho de Docência na Educação Infantil. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças, tendo como referência o 
cuidar, o educar, a brincadeira e as interações. Realizar a documentação 
pedagógica, o planejamento e avaliação. Participar de estudos e formações. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

 
 

Cargo Pedagógico   

Função Professor(a) atelierista  

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Carga Horária 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 
Previsto 

07h30 às17h30 

 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Artes Visuais ou Música ou áreas afins, com 
experiência mínima de 02 (dois) anos na área.  

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças, tendo como referência o 
cuidar, o educar, a brincadeira e as interações. Realizar a documentação 
pedagógica, planejamento e avaliação. Participar de estudos e formações. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

 
 
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 
 

Cargo Pedagógico   

Função Professor(a) de Língua estrangeira Inglês 

Lotação Prevista Colégio Arena Infantil e Fundamental  

Carga Horária De acordo com a formação de turmas. 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 07h30 às 12h30 ou 13h às 18h. 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022. 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Graduação em letras ou outra licenciatura com comprovação de proficiência para 
a docência do inglês. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Oferecer um movimento formativo de qualidade para que os alunos concluam a 
série ou disciplina com conhecimentos, habilidades e competências que os 
tornem alunos  de excelência para dar continuidade aos seus estudos. Realizar 
planejamentos, avaliações,  participar de estudos e executar outras tarefas de 
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mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

 
 

Cargo Pedagógico   

Função Professor regente do Ensino Fundamental séries iniciais (1° ao 5° ano) 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Carga Horária 30 horas/aulas semanais 

Horário de Trabalho 
Previsto 

07h30 às 12h30 ou 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Algumas especificacações: 

- Para o 1° ano: Ensino Superior Completo em Pedagogia; Especialização 

em alfabetização, com experiência comprovada. 

- Para o 2° ao 5° ano:Ensino Superior Completo em Pedagogia. 

- Para o 5° ano, disciplina de Matemática: Ensino Superior Completo  

em Pedagogia; Especialização em Matemática ou Ensino Superior  

em Matemática. 

Experiência mínima de 03 (três) anos no desempenho de Docência nas  

turmas de  Ensino Fundamental séries iniciais. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Oferecer um movimento formativo de qualidade para que os alunos concluam a 
série ou disciplina com conhecimentos, habilidades e competências que os 
tornem alunos  de excelênciapara dar continuidade aos seus estudos. Realizar 
planejamentos, avaliações,  participar de estudos e Executar outras tarefas de 
mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

 

Cargo Pedagógico   

Função Professor de Arte 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Horário de Trabalho 
Previsto 

07h30 às 12h30 / 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Artes Visuais, Música ou Áreas afins,  

com experiência mínima de 02 (dois) anos em docência. Preferência por aqueles 
com mais de uma habilidade artística. 
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Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças. Realizar planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Desenvolver projetos de forma 
integrada com professores regentes, na área de Artes. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

Cargo  Pedagógico   

Função  Professor de Educação Física 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 07h30 às 12h30 / 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise Curricular e análise de vídeos anexados ao currículo;  Entrevista 
presencial; Avaliação de Conhecimento Técnico; Entrevista Comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Educação Física (Licenciatura), com experiência 
mínima de 02 (dois) anos em docência. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças. Realizar planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Desenvolver projetos de forma 
integrada com professores regentes, na área de Artes. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e de requisitos semelhantes.  

 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS  
 

Cargo Pedagógico   

Função Professor Regente do Ensino Fundamental Séries Finais para as seguintes 
disciplinas: 

História 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Geografia 

Ciências 

Física 

Química 

Biologia 

Inglês 

Arte 

Educação Física (Licenciatura) 

Filosofia 

Sociologia 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Carga Horária De acordo com cada componente curricular e número de turmas formadas 

Horário de Trabalho 
Previsto 

07h às 13h (aulas curriculares) 

Entre 14h e 18h (aulas extracurriculares) 
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Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo;Experiência mínima de 04 (quatro) anos no 

Desempenho de Docência nas turmas de Ensino Fundamental Séries Finais. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral dos jovens. Domínio dos conteúdos do 
componente curricular; Aplicabilidade de metodologias ativas; Realizar 
planejamentos e avaliações; Participar de estudos e formações; 

Executar outras tarefas de mesma natureza e de requisitos semelhantes. 
 
 
 
AULAS EXTRACURRICULARES 
 

Cargo Professor 

Função Professor de Educação Física (futebol, vôlei, dança, etc), Música, Xadrez e Yoga. 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Educação Física (Licenciatura), Arte, Música e 
áreas afins, com experiência mínima de 02 (dois) anos em docência. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral dos jovens. Realizar planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Desenvolver projetos de forma 
integrada com professores regentes. Executar outras tarefas de mesma natureza 
e de requisitos semelhantes.  

 
 

MAKER 
 

Cargo Professor 

Função Professor laboratorista 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 
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Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em algumas das áreas da Educação ou de 
Tecnologias, com experiência mínima de 02 (dois) anos. 

Desenvolver projetos dentro da cultura maker, robótica, pensamento 
computacional e aulas práticas para as disciplinas curriculares. 

Domínio de metodologias ativas e que envolvem tecnologias na educação. 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral dos jovens. Realizar planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Desenvolver projetos de forma 
integrada com professores regentes. Executar outras tarefas de mesma natureza 
e de requisitos semelhantes. 

 
 

 
SOCIOEMOCIONAL 
 

Cargo Professor 

Função Professor Regente do Ensino Fundamental Séries Iniciais e Finais. 

Lotação Prevista Arena Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Horário de Trabalho 
Previsto 

 07h às 13h / 13h às 18h 

Período Inscrição 06 a 22 de junho de 2022 

Cronograma Previsto O cronograma do processo seletivo com a previsão de datas e horários 
encontra-se no ANEXO I. 

Etapas Análise curricular e análise de vídeos anexados ao currículo; entrevista 
presencial; avaliação de conhecimento técnico; entrevista comportamental. 

 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em algumas das áreas da Educação, com experiência 
mínima de 02 (dois) anos. 

Orientar cada estudante a conhecer melhor a si mesmo, identificando suas 
fragilidades e potencialidades, no âmbito da inteligência emocional, despertando 
a importância do agir individual e coletivo na promoção do respeito. 

 

Descrição Sumária da 
Função: 

Promover o desenvolvimento integral dos jovens. Realizar planejamento e 
avaliação. Participar de estudos e formações. Desenvolver projetos de forma 
integrada com professores regentes. Executar outras tarefas de mesma natureza 
e de requisitos semelhantes. 

 
 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Descritivo de Processo Seletivo e executado pela equipe de 
gestores composta pela direção, coordenação e psicologia. 
1.2. Será considerado aprovado neste Processo Seletivo o candidato que for classificado em todas as 
etapas. 
1.3. Os candidatos aprovados poderão ser contratados para trabalhar na esco la Arena Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, conforme disponibilidade de vagas e anuência do candidato. 
1.4. Fazem parte integrante do presente Descritivo de Processo Seletivo os seguintes anexos: 
 ANEXO I – Cronograma Previsto do Processo Seletivo. 

 
2. INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 
2.1. São condições obrigatórias para formalizar a inscrição ao Processo Seletivo: 
 Ser brasileiro ou estrangeiro legalizado. 
 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de inscrição. 
 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
 Comprovar o nível de escolaridade e experiência exigida. 
 Poderão participar funcionários do quadro efetivo da Instituição Arena, desde que comprovem os 
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requisitos necessários para o cargo. Os mesmos concorrem em igualdade de condições com os 
candidatos externos. 

 Anexar o currículo ao corpo do email. O currículo deve seguir as informações descritas no item 3.4.1 do 
Descritivo, etapa de Análise Curricular. 

 Enviar um vídeo, anexado ao próprio email em que o currículo será enviado, em formato MP4, de até 1 
minuto e 30 segundos (pode ser realizado por celular),  onde o candidato apresente sua história (pessoal e 
profissional) e como pode contribuir com o Colégio Arena. 

 No assunto do email, inserir o segmento e o cargo pretendido. 
 No corpo do e-mail, declarar concordância com todos os termos do presente Descritivo de Processo 

Seletivo. 
2.2. O recebimento dos curriculos será realizado exclusivamente pelo email 
selecao@colegioarena.com.br 
2.3. Antes de enviar o email, o candidato deverá conhecer o Descritivo de Processo Seletivo e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos.  
 
3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
3.1. Serão chamados para o Processo Seletivo aqueles candidatos que atenderem aos pré-requisitos 

exigidos para o cargo e tiverem o seu currículo selecionado. 
3.2. A ordem das etapas do Processo Seletivo, o cronograma de datas e horários, poderão ser alterados 

pela Instituição, bem como a exclusão ou inclusão de uma ou mais etapas, em função do número de 
candidatos classificados. 

3.3. O não comparecimento ou atraso a qualquer uma das etapas acarretará a desclassificação do 
candidato no Processo Seletivo. 

3.4. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes etapas: 
1) Análise Curricular e análise do vídeo enviado; 
2) Entrevista com a coordenação do segmento a que está candidatando; 
3) Avaliação de Conhecimento Técnico; 
4) Entrevista Comportamental. 

3.4.1- Análise Curricular (Caráter eliminatório): Serão analisados apenas os que contenham 
as seguintes informações: Nome Completo; Endereço; E-mail; Telefone para contato (no 
mínimo dois números); Escolaridade (Nome da(s) Instituição(ões) do(s) curso(s) de 
graduação e pós-graduação, Tempo de formação); Experiências Profissionais (nome da 
empresa, cargo/função, período em que esteve na referida empresa com data de início 
e término e atividades desempenhadas, dentre outras informações importantes para o 
cargo). 

3.4.2- Vídeo:  todos os vídeos referentes aos currículos selecionados serão assistidos e 
complementarão  a análise  do currículo. 

3.4.3- Entrevista Técnica (caráter eliminatório e classificatório): 
Será realizada pelo(a) Responsável/Solicitante da vaga e/ou outros profissionais 
necessários, visando analisar as habilidades e competências laborais do candidato. 

3.4.4- Entrevista Comportamental (Caráter eliminatório): Será realizada por um profissional 
de Psicologia, visando analisar o perfil e aptidões comportamentais do candidato. 

3.4.5- Avaliação de Conhecimento Técnico (Caráter eliminatório):  
A Avaliação de Conhecimento Técnico constará de uma prova  discursiva, com valor 
máximo de 10 pontos; A avaliação terá a duração máxima de até 02 (duas) horas. 
Não será divulgado exemplar de prova, gabarito ou nota. 
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de Avaliação, 
importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o 
motivo alegado. 
Ao terminar a avaliação, o candidato deverá entregar a Avaliação, bem como todo e 
qualquer material cedido para a sua execução. 
Após o término da avaliação, o candidato deverá se retirar do local de prova e não 
poderá retornar em hipótese alguma. 
 

4. DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS NAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
4.1. Para cada etapa serão atribuídas notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 
5. RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Os selecionados serão avisados por meio de ligação telefônica e email. 
5.2. O candidato convocado que não comparecer perderá o direito a contratação. 
5.3. Os candidatos aprovados em todas as etapasdo Processo Seletivo poderão ser convocados, de 
acordo com a ordem de classificação final,no caso de: 
a) Desistência do(s) primeiro(s) colocado(s); 
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b) Abertura de nova(s) vaga(s) com o perfil exigido neste Descritivo de Processo Seletivo. 
5.4. O Colégio Arena se reserva ao direito de não divulgar informações sobre o desempenho do(s) 
candidato(s) em nenhuma das etapas do processo seletivo,seja individual ou coletiva. 
 

6. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
6.1.  A conclusão e validade do processo seletivo corresponde a divulgação do resultado aos 
selecionados, sem  ampliação de prazo. 
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. A inscrição para o Processo Seletivo implica no conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Descritivo de Processo Seletivo. 
7.2. É de total responsabilidade do candidato o custeio de despesas com deslocamento, acomodação e 
alimentação, na ocasião da sua participação nas etapas do processo seletivo. 
7.3. A participação dos candidatos nesse Processo Seletivo não implica obrigatoriedade em sua 
contratação, cabendo ao Colégio Arena a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em 
número estritamente necessário, respeitado a ordem de classificação e o prazo de validade do Processo 
Seletivo. 
7.4. O  Colégio Arena poderá revogar, anular, adiar ou suspender o presente Processo Seletivo, sem que 
caiba qualquer indenização aos candidatos interessados. 
7.5. Os casos não previstos neste Descritivo de Processo Seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão responsável pela realização da seleção de candidatos, não cabendo pedido de esclarecimento 
por parte do candidato. 
7.6. Em caso de constatação de inveracidade das informações fornecidas pelo candidato em qualquer 
das etapas do Processo Seletivo, e até mesmo após a contratação, acarretará a não contratação do 
mesmo e/ou rescisão do contrato por justa causa. 
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ANEXO I – DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO  
 
 

ETAPAS LOCAL / MEIO DATA HORÁRIO 

 
Período de inscrição 

 
Email institucional 

06 a 22 de 
junho de 
2022 

 
X 

 
Análise Curricular e 

análise de vídeos 
anexados ao 

currículo 
 

 
 

Arena Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

 
 
23 de junho 
a 29 de julho 
de 2022 

 
 
 

X 

 
Entrevista 

presencial e 
avaliação de 
conhecimen- 

to técnico 
 

 
 

Arena Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

 
1 a 17 

de 
agosto 

de 2022 

 
 

Entre 08h30 e 17h 

 
 

Entrevista 
Comportamental 

 
 

Arena Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

 
1 a 17 

de 
agosto 

de 2022 

 
 

Entre 08h30 e 17h 

 
 

Resultado Final 

 
 

Contato telefônico e por 
email aos selecionados 

 
18 a 22 

de 
agosto 

de 2022 

 
 

Entre 08h30 e 17h 

 
 

Observações: 
- A ordem das etapas do Processo Seletivo e o cronograma de datas e horários poderão ser 

alterados pela Instituição, bem como a exclusão ou inclusão de uma ou mais etapas, em função do número 
de candidatos classificados. 

- É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data e horário da realização 
das avaliações e demais etapas do processo seletivo. 

- As etapas poderão ocorrer em dias e horários intensivos. 


