
 

Importante: O Serviço Social do comércio – Sesc – Departamento Regional do Ceará, entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, sediada à Av. Duque de Caxias, 1701, Centro, na Cidade de Fortaleza – 

CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições para seleção 

ao(s) cargo(s) acima descrito(s), nas condições estabelecidas  neste edital, regido pela Ordem de Serviço 

nº 06/2017. 

ANÚNCIO Nº 107/2018 

Vaga: 

PROFESSOR (A) SESC LER – CADASTRO RESERVA  

CENTRO EDUCACIONAL SESC LER – SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

Qtd:  

01 Vaga 

Salário: 

     R$ 1.202,00 

        Carga Horária:      20h/Semanais 

         Breve descrição do Cargo:  

 Promover o processo de aprendizagem dos educandos do SESC Ler, conforme diretrizes do 

programa de ensino/aprendizagem estabelecidos pelo SESC e Ministério de Educação; Estabelecer a 

coletividade e o espírito de equipe nas atividades realizadas, promovendo a integração e 

despertando a vontade de aprender dos alunos participantes; Desenvolver e implementar técnicas 

de aprendizagem, observando o público alvo, condições e realidade do grupo; Atuar no processo 

sócio-cultural destes enquanto cidadãos e participantes, dada as vantagens de conhecer e aprender 

o conteúdo repassado; Elabora planejamento de aula, provas/avaliações e registrar informações 

pertinentes, como frequência e outros; Participar de reuniões pedagógicas alinhando informações e 

ações necessárias, observado os objetivos do Programa. 

 

       

          Pré-requisitos: 

 

• Nível Superior em Pedagogia ou Licenciatura em Pedagogia com conhecimentos em áreas 

específicas do conhecimento;  

• Conhecimentos ou noções de educação para pessoas fora da faixa etária;  

• Conhecimentos didático-pedagógicos;  

• Conhecimentos básicos em informática, Word, Excel e Power Point. 

 
 

Conteúdo da prova de conhecimentos específicos: 

 
• Conhecimentos ou noções de educação para pessoas fora da faixa etária;  

• Conhecimentos didáticos- pedagógicos;  

• Conhecimentos básicos em Informática, Word, Excel e Power Point. 
 

Inscrições: SOMENTE ATRAVÉS do e-mail: selecao@sesc-ce.com.br  

(informando no assunto a vaga que pretende concorrer). 

SERÃO CONVOCADOS SOMENTE OS CANDIDATOS QUE ATENDAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO PERFIL DA VAGA. 

  

 






























