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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CORPO DOCENTE 1º/2020 – 

GALT VESTIBULARES 

 

A Presidência do curso preparatório Galt Vestibulares, no uso de suas atribuições, torna pública a chamada 

para composição do Corpo Docente (professores e monitores) do Galt Vestibulares, no primeiro semestre de 

2020.  

 

1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

1.1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá, a partir do dia 19/02/2020 até 23h59 do dia 23/02/2020: 

(1)  preencher o seguinte formulário de inscrição; 

(2) e enviar currículo e histórico escolar (se estiver cursando ensino superior) ou certificado de 

conclusão  para o e-mail recursoshumanos@galtvestibulares.com.br , com “Psel de Corpo 

Docente - Disciplina [NOME DA DISCIPLINA]”  no campo Assunto. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1. O Galt Vestibulares propõe-se a disponibilizar para ingresso ao corpo de docentes vagas, de início 

imediato e cadastro reserva, para as seguintes disciplinas: 

 

● Língua Espanhola 

● Língua Inglesa 

● Língua Portuguesa (Redação) 

● Química 

 

2.2. As vagas serão distribuídas entre os cargos de professor e monitor, de acordo com o desempenho no 

processo seletivo e com a quantidade de vagas. 

2.3. A convocação do cadastro reserva não é obrigatória e tem prazo de um ano, a contar da data de  

divulgação deste processo seletivo. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 

3.1. Para compor o Corpo Docente do cursinho, o candidato deverá ser graduado ou estar graduando-se 

em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC. 

 

https://forms.gle/R6K5Ap6kJhWtpC6U8
mailto:recursoshumanos@galtvestibulares.com.br
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4. DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS  

4.1. Das atribuições dos professores: lecionar as disciplinas nas quais se encontre habilitado; executar 

o planejamento e a organização das atividades de docência, entregando-as no prazo solicitado; 

elaborar materiais e recursos didáticos, como lista exercícios e slides; participar de reuniões, de 

assembleias e de outros compromissos do Galt Vestibulares. 

  

4.2. Das atribuições dos monitores: auxiliar no atendimento e na orientação dos estudantes em 

atividades teóricas e resolução de exercícios; elaborar materiais e recursos didáticos, como listas de 

exercícios; participar de reuniões, de  assembleias e de outros compromissos do Galt Vestibulares. 

 

Observação: as reuniões e outras atividades institucionais  ocorrem, de forma geral, uma vez por mês aos sábados 

e domingos. 

 

5. DA CARGA HORÁRIA, DO LOCAL E DO HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

5.1.  Para o cargo de professor, a carga horária presencial é de 1 (uma) hora e de 2 (duas) horas para a 

preparação da aula;  

5.2.  Para monitor, a carga horária presencial é de 2 (duas) horas e de 1h para a preparação da monitoria; 

5.3.  As aulas de segunda a sexta ocorrem entre os horários de 8h às 12:20h, 14h às 18:20h e 18h às 

22:20h. Aos sábados, de 09h às 13:20h. 

5.4.  As aulas no período diurno são realizadas no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), no 

SGAS 903. 

5.5.  As aulas no período noturno são realizadas na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação (EAPE), no SGAS 907. 

 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo é composto pelas seguintes etapas: 

● 1ª etapa: preenchimento do formulário de inscrição, e envio de Currículo e de Histórico Escolar; 

● 2ª etapa: aula teste. 

6.2. Todas as etapas do processo seletivo visam averiguar as competências do candidato, bem como o 

alinhamento deste com os valores da organização.  

 

7. DA AULA TESTE 
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7.1 Somente os candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo serão convocados para a 

aula teste. 

7.2 A aula teste consiste em uma simulação de aula, de até 15 minutos, para alunos do pré-vestibular na 

qual o professor será avaliado nos seguintes quesitos: 

a) Pontualidade; 

b) Conhecimento e domínio do conteúdo; 

c) Oratória; 

d) Objetividade e clareza nas ideias; 

e) Didática. 

7.3 A aula teste será agendada por e-mail no dia e horário:  

a) 29 de fevereiro, entre os horários de 9h às 17:30. 

 

8.  DO TEMA DA AULA TESTE  

8.1. O(a) candidato(a) deverá escolher um entre os seguintes temas da respectiva disciplina inscrita para 

a aula teste. 

QUADRO DE TEMAS PARA A AULA TESTE 

 Opção de tema 1 Opção de tema 2 Opção de tema 3 

LÍNGUA 

ESPANHOLA 

Expressões idiomáticas 

(significado e uso) 

Conjunções (no 

CESPE) 

Heterosemánticos 

(aplicado ao ENEM) 

LÍNGUA INGLESA Present Perfect Relative Clauses Prepositions 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Coesão Textual 

(Redação) 
- - 

QUÍMICA Eletroquímica 
Cálculo 

Estequiométrico 

Interações 

intermoleculares 

 

8.2. O(a) candidato(a) que não abordar um dos temas definidos neste edital em sua aula teste será 

desclassificado. 

 

9. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

9.1. A aprovação na 1ª etapa do processo seletivo e a convocação para a próxima etapa (aula teste) será 

comunicada via e-mail.  
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9.2. O Galt Vestibulares informará o resultado final do processo seletivo, via e-mail, após a última etapa 

(aula teste) a todos os candidatos até às 23h59 do dia 01/03/2020. Isto é, aos aprovados para chamada 

imediata, para o cadastro reserva e aos reprovados. 

 

 

10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

10.1. Os candidatos selecionados em chamada imediata deverão se integrar ao corpo docente do Galt  

Vestibulares a partir de 1 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DO CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Período de inscrições De 19/02/2020 até 23/02/2020 

Resultado da entrevista on-line e 

agendamento da aula teste 
Até dia 25/02/2020 

Aula teste Dia 29 de fevereiro de 2020 

Resultado Final Até dia 01/03/2020 
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Início das atividades 01/03/2020 

Período das aulas 02/03/2020 até 05/06/2020 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A prestação de informações falsas, incompletas ou incorretas nos documentos previstos para 

análise implicará a nulidade da inscrição e de todos os seus efeitos, não cabendo qualquer espécie 

de recurso administrativo.  

12.2. Dúvidas deverão ser enviadas ao e-mail recursoshumanos@galtvestibulares.com.br 

 

 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Rubenilson Cerqueira de Natividade 

Presidente Organizacional 

mailto:recursoshumanos@galtvestibulares.com.br

