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Impactar o mundo, desenvolvendo pessoas. 

 Esse é o propósito do Dom Bosco, escola fundada em 1958 pela Profa. Maria Izabel Rodrigues. 

 Os resultados alcançados ao longo desses anos foram possíveis pelo dedicado trabalho de professores e 

colaboradores apaixonados pelo desenvolvimento de pessoas e seus projetos de vida. 

 Se o seu propósito pessoal está conectado ao nosso propósito institucional, você deve estar aqui. 

 

 DOM BOSCO EXPONENCIAL 

 Em 2019, o Dom Bosco implantou uma nova Proposta Pedagógica, adequada a práticas educacionais 

inovadoras e, para realização desse projeto, é requisito ter um corpo docente exponencial. 

 Inauguramos um novo prédio projetado especialmente para receber o Dom Bosco Exponencial e abrimos 

o Processo de Seleção Docente para novas vagas e Banco de Reserva de Candidatos. 

 

1. VAGAS 

 Nosso Processo Seletivo visa contratação de docentes para vagas atuais e formação de Banco de Reserva 

de Candidatos a vagas futuras no Dom Bosco.  

São oportunidades de trabalho nos segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

para as diversas áreas do conhecimento. 

 

2. REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO  

 Para participar do nosso Processo Seletivo, é necessário que você possua Graduação (titulação mínima 

exigida) que o habilite legalmente para lecionar, conforme quadro:  

 

SEGMENTO CURSO DE GRADUAÇÃO EXIGIDO 

EDUCAÇÃO INFANTIL GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS E/OU PEDAGOGIA 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS E/OU PEDAGOGIA 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS  

ENSINO MÉDIO GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS  

 

Para candidatos que concluem a graduação em dezembro de 2019, é aceita a apresentação do Histórico 

Acadêmico do curso de Graduação. 
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3. INSCRIÇÕES 

 As inscrições para o Processo de Seleção de Docentes Exponenciais do Dom Bosco, podem ser feitas entre 

15 de agosto e 30 de setembro de 2019, por meio de envio de documentação para: 

professorexponecial@dbosco.com.br. 

DOCUMENTAÇÃO 

. Currículo atualizado; 

. Cópia do Diploma do curso superior e outros cursos na área de atuação especifica, devidamente 

registrados.  

. Link do perfil no LinkedIn (não obrigatório) 

  

4. ETAPAS DA SELEÇÃO 

 Realizada a INSCRIÇÃO, o processo seletivo consiste em cinco etapas eliminatórias: 

 

 1. ANÁLISE CURRICULAR 

 A primeira fase de seleção é realizada pelo time do Dom Bosco, sem necessidade da presença do 

candidato. São observados os seguintes itens: 

 . Área de Graduação 

 . Titulação 

 . Outros cursos na área de atuação específica 

 . Experiência didática 

 

2. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Os candidatos aprovados na ANÁLISE CURRICULAR, participarão da segunda etapa do Processo Seletivo. 

Serão avaliadas competências necessárias para desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas:  

COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO e COMPETÊNCIAS DE VIDA E CARREIRA. 

A AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS será realizada por meio de uma metodologia ativa, em que os 

candidatos participarão de uma dinâmica de grupo. 

  

3. PROVA DIDÁTICA 

 Após aprovação nas etapas anteriores, o candidato fará a Elaboração de Plano de Aula e realizará uma 

Aula Expositiva (duração de 20 minutos) para banca examinadora composta por três avaliadores designados pelo 

Dom Bosco.  

 O candidato receberá previamente por e-mail o TEMA da aula (que será escolhido por meio de sorteio) e 

indicação de horário e local da apresentação, na data sinalizada no cronograma.  
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No momento da apresentação da Aula Expositiva, o candidato deverá entregar o Plano de Aula. 

 

 4. APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS  

 O candidato aprovado na Etapa da PROVA DIDÁTICA será convocado para a etapa de TESTES 

PSICOLÓGICOS. 

 Testes psicológicos a serem aplicados: 

 - Teste Palográfico  

 - DISC 

 - Atenção Concentrada 

  

5. ENTREVISTA 

 A última etapa do Processo de Seleção Docente é a ENTREVISTA, conduzida por um ou mais profissionais 

da área pedagógica. 

 

5. COMPETÊNCIAS AVALIADAS 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 É fundamental que o candidato tenha domínio dos objetos de conhecimento e habilidade didática para 

transmiti-lo. Nas diversas etapas de seleção, o candidato será avaliado quanto a suas competências técnicas.  

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

O nosso time de professores é formado por profissionais que estimulam não somente as competências de 

performance acadêmica dos alunos, como também as COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO e as 

COMPETÊNCIAS DE VIDA E CARREIRA. 

O processo de ensino e aprendizagem tem foco na experiência do aluno, e, para isso, nossos professores 

precisam estar habilitados para formar cidadãos que se destaquem com suas potencialidades e contribuam para 

transformar o mundo de forma positiva.  

O Processo de Seleção do Dom Bosco é realizado de modo a obter maior assertividade na identificação de 

tais competências essenciais em um Professor Exponencial. 

 

6. RESULTADO FINAL 

 
Se você se identificou com o propósito do Dom Bosco e possui as habilidades e competências do perfil do 

Professor Exponencial da nossa escola, você é um forte candidato a trabalhar conosco. 
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Todos os candidatos aprovados no Processo de Seleção serão contactados pela área de Gente e Gestão 

do Grupo Dom Bosco. Preferencialmente, o contato será feito via telefone, e diante de qualquer dificuldade, via 

e-mail. 

 Havendo disponibilidade de vaga imediata, o primeiro colocado será convocado para que faça parte do 

nosso time de Professores Exponenciais.  

Os demais aprovados serão convocados quando novas vagas forem disponibilizadas.  

 
7. CONTRATAÇÃO 

 
Após a comunicação do resultado final, os convocados serão orientados a comparecer ao Dom Bosco com 

a documentação necessária para que possam seguir com as etapas de admissão, conforme processos a serem 
informados na ocasião. 
 

8. CRONOGRAMA 
 

As atividades deste Edital estão dispostas conforme cronograma abaixo:  
 

Etapa Inicio Fim
Abertura do Edital
Inscrições 15/08/2019 30/09/2019
Etapa 1- Análise Curricular 01/10/2019 04/10/2019
Resultado da etapa de Análise Curricular
Etapa 2 - Avaliação por Competências 09/10/2019 11/10/2019
Resultado da etapa de Avaliação por Competências
Sorteio e divulgação dos temas da Prova Didática
Etapa 3 - Prova Didática 21/10/2019 25/10/2019
Resultado da etapa da Prova Didática
Etapa 4 - Testes Psicologicos 30/10/2019 01/11/2019
Etapa 5 - Entrevistas 04/11/2019 22/11/2019
Resultado final

07/08/2019

07/10/2019

18/10/2019

29/10/2019

12/12/2019

17/10/2019

 
 

9. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 Serão aceitas inscrições realizadas apenas a partir do envio de documentos listados no Item 3, para o e- 

mail indicado. 

 Eventuais inscrições fora do prazo previsto neste Edital, estarão sujeitas a aprovação do Comitê de 

Seleção Docente, para participação no processo seletivo. 

 Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo serão solicitados ao candidato, em 

caso de contratação, sendo condição indispensável para esse ato.  
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Os candidatos aprovados no processo seletivo, caso não sejam direcionados de imediato para as vagas 

disponíveis, serão direcionados para um Banco de Reserva de Docentes Dom Bosco, para futuras oportunidades. 

Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Diretoria do Grupo Dom Bosco. 

 

 

 

 

 

São Luís, 14 de agosto de 2019 
 
 

Grupo Dom Bosco 


