
 
 

 

  

ANEXO II - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 005/2015     

ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS 
 

CARGO: Coordenador Pedagógico                      FUNÇÃO: Coordenador Pedagógico 
 

LOTAÇÃO PREVISTA: Faculdade de Tecnologia Senac Goiás 
 

PRÉ-REQUISITOS: Formação Superior em Pedagogia com Pós Graduação na Área Educacional; Experiência mínima 

comprovada de 02 (dois) anos na área, sendo 06 meses em cada uma das atividades: Coordenação e/ou Supervisão em 
Instituição de Ensino Superior – IES; Domínio da Legislação de Ensino Superior; Coordenação/elaboração de Projetos 
Pedagógicos Institucionais – PPI e de Cursos – PPC; Acompanhamento de processos de autorização, credenciamento, 
reconhecimento de cursos junto as instâncias educacionais e demais órgãos pertinentes; Domínio de Informática Básica: MS 
Office; Disponibilidade para viagens; Liderança e habilidade para o trabalho em equipe; Comunicação, iniciativa, planejamento e 
postura ética. 
 

Especificação das etapas: 
A ordem das etapas do processo seletivo, o cronograma de datas e horários, poderá ser alterada pela instituição, bem 
como a exclusão de uma ou mais etapas, em função no número de candidatos classificados, e/ou do tipo de deficiência 
dos mesmos. Cada etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos. 
Avaliação Específica: A avaliação específica tem como objetivo avaliar conhecimentos teóricos específicos relacionados ao 

cargo, conforme a área de atuação. A avaliação terá a duração máxima de até 02 (duas) horas. Será excluído do processo 
seletivo o candidato que não comparecer na avaliação. Esta etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  
Dinâmica de Grupo: Consiste em aplicação de técnicas grupais para avaliar as habilidades e atitudes desejadas para 

desempenho do cargo. Esta etapa será coordenada por um profissional da área de Psicologia e acompanhada por um 
profissional da respectiva área. A nota final dos candidatos nesta etapa será a média das notas fornecidas pelos avaliadores. 
Opcional, a critério da Instituição. Esta etapa poderá ser cancelada se o número de candidatos for inferior a 10 (dez) ou maior que 
30. 
Avaliação de Potencial: A avaliação de potencial consiste na aplicação de testes psicológicos para averiguar habilidades, 

atitudes e traços de personalidade, para desempenho do cargo. Esta avaliação receberá conceituação, conforme Tabela, item 10. 
Opcional, a critério da Instituição. 
Entrevista Psicológica: A entrevista será individual e será realizada com foco em competências e consistirá na verificação 

qualitativa das habilidades e experiências profissionais exigidas. 
Entrevista Técnica: Será realizada pelo chefe da Seção solicitante, averiguando: experiência profissional, funções exercidas, 
atividades desenvolvidas, longevidade, avaliando face às necessidades do Senac/GO. 
Análise Curricular: A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-requisitos relativos à 

escolaridade e experiência profissional exigidas. Consiste na pontuação quanto à qualificação profissional, participação em 
programas de atualização/capacitação na sua área de atuação, experiência profissional, etc.  
 

Conteúdos da Avaliação Específica: 

 Aspectos legais da educação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96; 

 Organização Educação Profissional e tecnológica; 

 Projeto Político Pedagógico;  

 Planejamento, planos e projetos educativos; 

 Os elementos do trabalho pedagógico: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação;  

 Formação docente no ensino superior;  

 Avaliação institucional (SINAES);  
 

Sugestão (ões) de Leitura (s): 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 Parecer CNE/CES nº 436/2001, aprovado em 2 de abril de 2001. 

 Parecer CNE/CP n.º 29, de 3 de dezembro de 2002. 

 DECRETO Nº 6.303, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 DECRETO Nº 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006. 

 Parecer CNE/CES nº 277/2006, de 7 de dezembro de 2006. 

 Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

 RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002. 

 Portaria Normativa nº 40, de 12 de Dezembro de 2007. 

 LIBÂNEO, José C. Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e concepção estreita da formação profissional dos 
educadores. In: Educação e Sociedade, Campinas, n. 96, v. 27 – Numero Especial, 2006.  

  LIBÂNEO, José C.; PIMENTA, Selma G. Formação de profissionais da educação: visão crítica e perspectivas de mudança. 
Educação & Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, p.239-77, 1999. 

 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática, 

Malabares Comunicação e Eventos, Salvador/BA, 2005, 2ª edição (revista), 115 páginas. 

 PERRENOUD, Philippe. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da 
avaliação. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2002. 

 PIMENTA, Selma Garrido, ANASTASIOU, Léa da Graças Camargos. Docência no Ensino Superior, Ed. Cortez, 2002. 

 VASCONCELLOS, C dos. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico – elementos 
metodológicos para elaboração e realização. 7ª ed. São Paulo; Libertad 2000 (Cadernos Pedagógicos do Libertad v.1). 

 VEIGA, Ilma P.A. (org). O Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma construção possível. 11ª ed. Campinas, Papirus, 

2000. 
 
 


