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SELEÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA E GEOMETRIA POR MEIO DO EDITAL 

05/2020 

 
A FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – FAET, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 06.196.684/0001-25, mantenedora do Colégio Lyceu de Muzambinho, 

torna público o presente edital para abertura de inscrições, visando à seleção de Professor de 

Espanhol para ministrar aulas no Ensino Fundamental e Médio. 

 
1 DO OBJETIVO 

Oportunizar a atuação na docência de licenciados em Espanhol do Colégio Lyceu – Anglo – 

FAET. 

 
2 DO EDITAL 

O presente Edital, tem por finalidade estabelecer critérios para a seleção de Professor de 

Espanhol que atuarão durante o ano vigente de 2020 ou até haver necessidade por parte da 

escola, podendo ser renovado de acordo com a necessidade da instituição. 

 
3 DOS PRÉ-REQUISITOS 

São requisitos básicos para preencher a vaga: 

a) Graduação específica na área ou autorização para lecionar na área exigida; 

b) Experiência comprovada em docência; 

c) Ter sido aprovado no processo seletivo regido pelo presente edital. 

 
 

4 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR 

a) Realizar todas as atividades relacionadas à área pedagógica da escola; 

b) Ter disponibilidade de execução das atividades propostas em seu Plano de Trabalho; 

c) Disponibilidade de horário de acordo com as necessidades da Instituição. 

 
 

5 DAS VAGAS 

a) Será oferecida 01 vaga para professor de Espanhol para atuação no Ensino 

Fundamental e Médio;
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6 DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

a) As inscrições serão realizadas de forma online por meio do site www.lyceu.com.br, no 

período de 16/07/2020 até 22/07/2020; 

b) É de exclusiva responsabilidade do candidato toda e qualquer informação prestada no 

ato de sua inscrição; 

c) O Colégio Lyceu/FAET não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos 

de ordem operacional ou técnica, bem como por outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. Em caso de dúvidas, entre em contato com o email 

12191000380@muz.ifsuldeminas.edu.br a fim de confirmar se sua inscrição foi 

recebida; 

d) O Colégio Lyceu/FAET reserva-se no direito de excluir do Processo Seletivo o 

candidato que prestar declaração falsa, inexata, incompleta, ou ainda que não 

satisfaça todas as condições estabelecidas neste documento mesmo que o fato seja 

constatado posteriormente ao período de inscrição. 

 
7 DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 Serão selecionados currículos que mais se enquadram nas vagas oferecidas. Em 

seguida, os currículos selecionados serão convidados para a entrevista com a banca 

que ocorrerá no dia 24 de Julho de 2020, de forma online e em horário a combinar; 

7.2 Os candidatos serão entrevistados por uma banca constituída por 3 integrantes; 

7.3 Estarão automaticamente desclassificados os candidatos que não comparecerem na 

entrevista e exposição de aula, como mencionado no item 7.1. 

 
8 DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 Para critério de seleção, a banca irá valer-se de entrevista (50 pontos) e currículo (50 

pontos). 

 
9 DO RESULTADO 

O resultado final será divulgado no site do Colégio Lyceu, www.lyceu.com.br, no dia 27 de Julho 

de 2020. 

http://www.lyceu.com.br/
mailto:12191000380@muz.ifsuldeminas.edu.br
http://www.lyceu.com.br/
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10 CRONOGRAMA 
 
 

Abertura do Edital 16/07/2020 

Período de inscrições 16/07/2020 a 22/07/2020 

Seleção (Análise de currículo) 23/07/2020 

Entrevistas com os selecionados na análise de currículo 24/07/2020 

Resultado FINAL 27/07/2020 

 
 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
a) O Lyceu/FAET poderá alterar ou cancelar o presente Processo Seletivo, em qualquer 

fase que se encontre, por decisão motivada e justificada; 

b) Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para: 

12191000380@muz.ifsuldeminas.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muzambinho, 16 de Julho de 2020. 
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