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E D I T A L    Nº   08 / 2007 

 
 
  O DIRETOR-GERAL DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições, torna 
público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado ao Cadastramento de 
Professores, de acordo com o disposto na Lei n° 8745, de 9/12/93, com redação dada pelas Leis n° 
9849, de 26/10/1999 e n° 10667 de 14/05/2003, nas disciplinas de: Educação Física, Francês e 
Inglês. 
 

1.0 - Requisitos para a validação de participação no Processo Seletivo: 

1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro legalmente residente e, no caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pela legislação em vigor. 

1.1.1 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de permanência e o 
diploma devidamente revalidado. 

1.2 Possuir CPF devidamente regularizado junto à Receita Federal. 

1.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 

1.4 Ter concluído curso reconhecido de Licenciatura Plena, na disciplina a que concorre. 

1.5 Gozar dos direitos políticos. 

1.6 Ter idade mínima de 18 anos completos. 

1.7 Possuir disponibilidade de horário para cumprir contrato de 40 horas semanais. 

1.8 Não ter impedimentos para assumir contrato com Órgão Público Federal, inclusive os 
listados no item 6.5. e subitens. 

 
2.0 - Inscrições 

2.1 Serão realizadas no período de 15 a 18 de maio de 2007, no horário de 9 às 16 horas, na 
Unidade Escolar São Cristóvão II do Colégio Pedro II (Campo de São Cristóvão, 177 – 
São Cristóvão). 

 
3.0 – Documentação para inscrição: 

3.1 Apresentação de documento oficial de identidade. 

3.2 02 (duas) fotografias 3x4, iguais e recentes. 

3.3 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais), a 
ser paga no local de inscrição. 

3.4 Curriculum Vitae, acompanhado de fotocópia de documentos comprobatórios de todas 
as informações prestadas (inclusive a experiência profissional), além de apresentação 
dos originais para autenticação das fotocópias pelo servidor responsável pela inscrição. 

3.4.1 Para efeito de comprovação de experiência profissional, será necessário 
apresentar declaração do empregador, explicitando o período e a disciplina de 
efetiva atuação na Instituição, ou original da Carteira de Trabalho, com cópia a ser 
autenticada no ato da inscrição. No caso da comprovação de experiência 
profissional através da Carteira de Trabalho, onde não se observar a disciplina/ área 
de atuação, será computada a menor pontuação destinada ao item. Será priorizada a 
experiência profissional, não havendo cômputo de períodos concomitantes. 

3.5 Fotocópia do diploma correspondente à exigência de sua disciplina (conforme item 1.4) 
com apresentação do original para autenticação da fotocópia pelo servidor responsável 
pela inscrição. 

3.5.1 Os candidatos que ainda não possuam diploma devem apresentar 
declaração de conclusão da Licenciatura Plena, explicitando a data da 
colação de grau, que deverá ser anterior à data de inscrição. 
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3.6 Os documentos apresentados para análise não serão devolvidos após o término do 
processo. 

3.7 Não haverá, em hipótese alguma, isenção de pagamento ou devolução da taxa de 
inscrição. 

3.8 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

3.9 Será permitida a inscrição por procuração específica individual, com firma reconhecida 
por autenticidade, acompanhada de cópias dos documentos de identidade do candidato e 
do procurador, devidamente autenticadas. A procuração original e as fotocópias dos 
documentos deverão ser anexadas ao requerimento de inscrição. 

3.10 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu 
representante no preenchimento do requerimento de inscrição. 

3.11 É vedada a inscrição condicional. 

4.0 – Da Comissão Julgadora do Processo Seletivo 

4.1 A Comissão Julgadora do Processo Seletivo será composta por, no mínimo, uma Banca 
Examinadora. 

4.2 Cada Banca Examinadora será constituída por 3 (três) professores de cada 
Departamento Pedagógico, designados por Portaria do Diretor-Geral até o último dia de 
inscrições, e que será responsável por todas as etapas deste Processo Seletivo. 

5.0 – Do Processo Seletivo (Seleção) 

5.1 O Processo Seletivo será constituído das seguintes etapas: 

I) Análise Curricular; 

II) Redação ou texto para análise de qualificação profissional; 

III) a) Entrevista para análise do perfil profissional do candidato; 

      b) Entrevista com foco pedagógico de acordo com as especificidades do 
Departamento. 

5.2 As etapas I , II  e III.b  são eliminatórias e a etapa III.a é classificatória. 

5.3 Na etapa I , será atribuída pontuação conforme o disposto no Anexo I deste Edital. 

5.4 A análise dos currículos será realizada no período de 21a 25 de maio de 2007. 

5.4.1 A  relação  dos candidatos convocados para a etapa II será afixada no 
Protocolo Geral do Colégio Pedro II e divulgada na página da Instituição 
(http://www.cp2.g12.br) no dia 29 de maio de 2007, a partir das 14 horas. 

5.5 A Redação da etapa II será realizada no dia 31 de maio de 2007, na Secretaria de 
Ensino, situada no Campo de São Cristóvão, 177 – 3o andar, em horário a ser divulgado 
juntamente com o resultado da etapa I. 

5.5.1 A  relação  dos candidatos convocados para a etapa III será afixada no 
Protocolo Geral do Colégio Pedro II e divulgada na página da Instituição 
(http://www.cp2.g12.br) no dia 12 de junho de 2007, a partir das 14 horas. 

5.6 A etapa III será realizada a partir do dia 18 de junho de 2007, em calendário a ser 
divulgado junto com o resultado da etapa II. A quantidade de dias necessários para a 
realização das etapas III.a  e III.b  dependerá do número de candidatos convocados. 

5.6.1 As entrevistas da etapa III.b serão realizadas à razão de, no máximo, 10 
(dez) candidatos por dia, por Banca Examinadora. 

5.7 Serão eliminados das etapas II e III os candidatos que não alcançarem um mínimo de 70 
(setenta) pontos em cada uma delas. 

5.8 O candidato que for selecionado na Análise Curricular e faltar a qualquer das etapas 
subseqüentes será automaticamente eliminado. 
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5.9 A pontuação das etapas é: 

 

Etapa Pontuação máxima 

I. Análise Curricular (ver Anexo I) Até 100 pontos 

II. Redação ou texto para análise de qualificação profissional Até 100 pontos 

III. b Entrevista com foco pedagógico de acordo com as 
especificidades do Departamento. Poderão ser abordados 
temas de conhecimento da LDB e conteúdos próprios do 
segmento a que o candidato concorre, bem como técnicas 
didáticas e pedagógicas. 

Até 100 pontos 

 

5.10 A etapa III.a  não terá pontuação. 

5.11 A classificação final será estabelecida considerando o somatório das pontuações 
obtidas nas etapas I , II  e III.b . 

5.12 O Processo Seletivo não constitui concurso para ingresso na Carreira do Magistério 
do Colégio Pedro II. 

6.0 – Dos Resultados e da Contratação: 

6.1 Os resultados finais serão divulgados no local de inscrição e na página eletrônica do 
Colégio Pedro II até quatro dias úteis após a data da conclusão da última etapa. 

6.2 A convocação para contratação ocorrerá por meio de telefonema e/ ou telegrama. 

6.2.1 É responsabilidade do candidato comunicar à Secretaria de Ensino 
mudanças de telefone ou endereço sob pena de ser eliminado do cadastro 
por impossibilidade de comunicação. 

6.2.2 No caso de convocação não atendida em até 72 horas, o candidato será 
considerado desistente. 

6.3 Os professores substitutos, contratados por tempo determinado, nas condições e nos 
prazos previstos na lei supramencionada, serão remunerados conforme a titulação que 
possuem: 

6.3.1 Se graduado,  na  classe  “C”,  nível 1,  com  remuneração  atualmente  no  
valor  de  R$ 995,23 (novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos); 

6.3.2 Se especializado,  na  classe  “D”,  nível 1,  com remuneração  atualmente  
no  valor  de R$ 1.188,30 (hum mil cento e oitenta e oito reais e trinta 
centavos); 

6.3.3 Se mestre, na classe “E”, nível 1, atualmente com remuneração no valor de  
R$ 1.541,74 (hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta quatro 
centavos); 

6.3.4 Se doutor, na classe “E”, nível 1, atualmente com remuneração no valor de 
R$ 1.850,08 (hum mil, oitocentos e cinqüenta reais e oito centavos). 

6.4 Os professores substitutos submeter-se-ão, em atendimento ao interesse do Colégio 
Pedro II, aos horários que lhes forem estabelecidos, em qualquer das Unidades 
Escolares e nos turnos letivos de funcionamento da Escola. 

6.5 De acordo com a legislação vigente, não poderá ser contratado o professor que: 

6.5.1 Já possua 2 (dois) Cargos Públicos de Professor. (XVI art. 37 da 
Constituição Federal); 

6.5.2 Possua um cargo de professor em acumulação com outro técnico e/ou 
científico, (XVI art. 37 da Constituição Federal); 
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6.5.3 Ocupe um cargo efetivo, integrante da carreira do magistério de que trata a 
Lei n° 7596, de 10 de Abril de 1987; (Parágrafo 1° da Lei 9845/99); 

6.5.4 Prestou ou esteja prestando serviços como professor substituto ou professor 
visitante em Instituições Federais de Ensino, salvo se já foram decorridos 
24 meses do término do contrato nos termos da Lei 8745/93. 

6.6 O candidato que ocupar um cargo público, que não o do magistério, somente poderá ser 
contratado se estiver ocupando cargo técnico-científico e comprovar compatibilidade de 
horário, regime de trabalho e atividades desenvolvidas. 

6.7 A extinção do contrato de Professor Substituto se dará: 

6.7.1 - pelo término do prazo de contratação; 

6.7.2 - por iniciativa do contratado, comunicada com antecedência mínima de 30 
dias; 

6.7.3 - por iniciativa do contratante, decorrente do interesse da Administração 
Pública Federal. 

7.0 - A aprovação do candidato no Processo Seletivo constitui mera expectativa de direito à 
contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância, pelo Colégio Pedro II, 
da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do Processo Seletivo e da disponibilidade 
orçamentária aprovada pelo órgão competente. 

8.0 - Da Validade: 

O cadastramento de professores, objeto deste Edital, terá validade de 02 (dois) anos, após a 
homologação dos resultados. 

9.0 - As ocorrências não previstas no presente edital serão resolvidas pela Direção-Geral do Colégio 
Pedro II. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2007. 

 

 

 

 

 

WILSON CHOERI 
 
 
 


