
 
 

 

  

ANEXO II - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 006/2015     

ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS 
 

CARGO/FUNÇÃO: Gerente Educacional                       
 

LOTAÇÃO PREVISTA: Faculdade de Tecnologia Senac Goiás 
 

PRÉ-REQUISITOS: Formação Superior completa, preferencialmente com licenciatura e pós-graduação na área de Gestão 

Educacional; experiência mínima comprovada de 03 (três) anos na área de Gestão Educacional do Ensino Superior ou em 
atividades correlatas no Ensino Superior, sendo no mínimo 06 meses em cada uma das atividades ou funções: gestão de 
processos em Ensino Superior (mapeamento, modelagem e desenho de processos); gestão de mudanças e instrumento de 
aprendizagem educacional em Ensino Superior; elaboração de Planejamento Estratégico em Gestão Educacional; coordenação 
e/ou gestão de projetos em Ensino Superior (planejamento, execução, monitoramento e avaliação); exercício profissional 
qualificado em supervisão ou coordenação pedagógica de Ensino Superior; e consultoria, assessoria, e/ou atividades afins em 
Gestão Educacional de Ensino Superior. Conhecimentos de informática: pacote office e internet. Desejável conhecimento em 
Legislação do Ensino Superior. Disponibilidade para viagens. Habilidade para o trabalho em equipe, iniciativa, planejamento, 
liderança, postura ética, organização e produtividade. 
 

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 Diretor da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, 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: 

 Formação de Professores para o Ensino Superior; 

 Perfil do coordenador pedagógico; 

 Ensino Superior Brasileiro: teoria e legislação; 

 Educação Superior Tecnológica e Ensino-Aprendizagem; 

 Gestão Educacional e Escolar; 

 Categorias do Processo Educativo: Planejamento, Avaliação, Interação entre os participantes do processo de 
aprendizagem; 

 Currículo Escolar; 

 Documentos de uma Instituição de Ensino Superior (IES): Projeto Pedagógico (PPP), Projeto de Curso (PC) e Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Avaliação Institucional; 

 Educação Tecnológica: teoria e legislação. 
 

SUGESTÕES DE LEITURA: 
1) LIBÂNEO, José C. Didática e prática histórico-social: uma introdução aos fundamentos do trabalho docente. In: 

LIBÂNEO, José C. Democratização da escola pública. São Paulo: Cortez Editora, 2010 (1ª Edição, 1984).  
2) JULIANO, Clementino Ivo. A universidade em busca da excelência: um estudo sobre a qualidade da educação. 

Curitiba: Champagnat, 2005. 
3) BROK, Colin; SCHAWARTZMAN, Simon. Os desafios da educação no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

Tradução: Ricardo Silveira.  
4) MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 2003. 
5) PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças C. Docência do ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002. 
6) FERREIRA, Naura Syria Carapato; BITTENCOURT, Agueda, B. (org). A formação humana e da gestão: a arte de 

pensar ameaçada. São Paulo: Cortez, 2002. 
7) PARO, Vitor Henrique. Cidadania, democracia, educação. In: Escritos sobre educação. São Paulo: Casa Editorial, 

2001. 
8) SANTOS FILHO, José Camilo dos; MORAES, Sílvia E. (org.). Escola e universidade na pós-modernidade. 

Campinas: Mercado de Letras, 2000. 
9) PARO, Vitor Henrique. Cidadania, democracia, educação. In: Escritos sobre educação. São Paulo: Casa Editorial, 

2001. 



 
 

 

10)  Legislações: 
 Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira – LDB. 9394/96; 
 Lei nº. 10.861, de abril 2004 – Instituiu o SINAES. 
 Lei nº 11.892, de 29/12/2008 – Instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  
 Decreto nº. 5.154/2004; 
 Resolução CNE nº. 01/2005; 
 Decreto Federal nº. 5.773 de maio de 2006; 
 Resolução CNE/CP 3, de dezembro de 2002; 
 Portaria Normativa do MEC, nº 40, de 12/12/2007 – Institui o e.Mec. 
 Parecer CNE/CES nº. 436/2001; 
 Parecer CNE/CES nº. 277/2006. 

 
 


