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EDITAL N. 01/2016 - PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FÍSICA PARA O PROJETO 
GERAÇÃO ESPORTE 
  
Art. 1º. A Associação de Cultura, Esporte e Lazer Movimenta Brasil, associação privada, sem fins 
lucrativos, informa que no período de 15/03/2016 até 27/03/2016 estará aberta inscrição para 
seleção de um PROFESSOR/PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA para atuar no PROJETO GERAÇÃO 
ESPORTE a acontecer no município de São José da Lapa, através do Minas Olímpica Incentivo ao 
Esporte e patrocínio da ICAL.   
 
Art. 2º. A especificação do cargo: 
 

Cargo 
Local de 
Trabalho 

N. de 
Vagas 

Carga 
horária 

Descrição de função 
Formação 

exigida 
Experiência 
Necessária 

PROFESSOR/ 
PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

São José 
da Lapa  

01 24h/sem  

Responsável por ministrar os conteúdos 
teóricos e práticos das aulas de iniciação 
esportivas aos jovens atendidos pelo projeto 
e realização de avaliação física e ginástica ao 
grupo da terceira idade. Este profissional 
também será responsável pelo cadastro e 
controle da frequência dos beneficiários do 
projeto. Dentre outras atribuições 
pertinentes a função do 
professor/profissional de Ed. Física.  

Curso 
Superior 

em 
Educação 

Física 

Experiência 
com esportes e 

se possível 
atuado em 

projeto 
esportivo de 
caráter social 
e/ou terceira 

idade 

 
Remuneração: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) no sistema de CLT 
 

Horário de trabalho: a definir 
 
Art. 3º. Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão ter concluído, até a data da 
contratação, curso superior na área de Educação Física, em Instituição devidamente reconhecida 
pelo MEC, e as habilidades para execução das respectivas funções. 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 4º. As inscrições serão realizadas até o dia 27/03/2016, devendo o candidato encaminhar seu 
currículo para o e-mail contato@movimentabrasil.org, descrevendo no título do e-mail: Processo 
Seletivo 01/2016 
 
DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 5º. A seleção constante desta convocação será composta de 02 (duas) fases, 1) Avaliação de 
currículo e 2) Entrevista, sendo as duas de caráter eliminatório e classificatório; 
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1ª Fase - Avaliação de currículo 
 
Art. 6º. Os currículos dos candidatos serão analisados e avaliados de acordo com a formação 
acadêmica e experiência profissional. 
 
Art. 7º. Os candidatos deverão apresentar no currículo o contato para referências profissionais, além 
das seguintes informações: 
 
- Dados pessoais; 
- Formação acadêmica (Faculdade, Curso, Ano de inicio e término); 
- Experiência Profissional (As 3 últimas experiências de relevância com o cargo em disputa, 
informando a função que desempenhava e principais realizações); 
- Paragrafo sucinto e objetivo sobre o interesse do candidato em preencher a vaga, assim como as 
suas possibilidades de contribuição com o projeto. 
 
2ª Fase – Entrevista 
 
Art. 8º. Para análise de desempenho na entrevista será avaliados os itens abaixo. 
 

Interesse e disponibilidade do candidato. De 0 a 10. 

Aproximação das experiências de trabalho anteriores com a atividade da 
função para a qual é selecionado. 

De 0 a 10. 

Experiência e habilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar. De 0 a 10. 

Relacionamento interpessoal. De 0 a 10. 

Capacidade de organização e transmissão de ideias. De 0 a 10. 

Postura ética. De 0 a 10. 

Pro atividade. De 0 a 10. 

Conhecimento e facilidade de interação com as unidades socioeducativas e 
parceiros. 

De 0 a 10. 

 
Art. 9º. Para a entrevista é recomendável que os candidatos acessem o site da contratante 
(www.movimentabrasil.org).   
 
Art. 10º. As entrevistas com os candidatos aprovados na 1ª fase (Análise de Currículo) irão acontecer 
no período de 28/03/2016 a 30/03/2016, em local e horário a definir.  
 
DO RESULTADO 
 
Art. 11º. O resultado final do processo de seleção será encaminhado por e-mail, até o dia 
31/03/2016, e sempre que possível também divulgado no site da entidade.  
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 12º. A aprovação no processo seletivo regido por este Edital assegurará apenas a expectativa de 
direito a convocação, ficando a concretização desse ato condicionada ao exclusivo interesse e 
conveniência da Movimenta Brasil; 
 
Art. 13º. Questões dúbias e que não constem neste edital serão decidas pela equipe da Movimenta 
Brasil, tendo como principio a eficiência, eficácia e efetividade do projeto em questão.  
 
 
 
 

Equipe Técnica 

Associação de Cultura, Esporte  
e Lazer Movimenta Brasil 


