EDITAL DE CONTRATAÇÃO

A Faculdade Rudolf Steiner abre processo seletivo para contratação de:
PROFESSOR (A) DE LIBRAS – LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS

DESCRIÇÃO DA VAGA:
Procura-se professor de Libras para integrar o corpo docente da Faculdade Rudolf
Steiner no curso de licenciatura em Pedagogia. Disponibilidade para trabalhar na cidade de
São Paulo, zona sul, período noturno (entre 18h e 21h40). Carga horária semanal: de 2 a 4
horas/aula + 2 horas de reunião/planejamento docente. Mais informações sobre o regime
de trabalho, valor da hora/aula e benefícios serão informados na entrevista. Previsão de
início: Fevereiro 2021.

REQUISITOS:
•

Graduação em Letras/Libras (obrigatório);

•

Especialização em Libras, Educação Especial ou em área correlacionada
(obrigatório);

•

Mestrado e Doutorado em área correlacionada (desejável);

•

Formação em Pedagogia Waldorf - concluída ou cursando (desejável);

•

Experiência com ensino à distância (desejável);

•

Experiência com Educação Especial (desejável);
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ETAPAS DE SELEÇÃO:

•

ANÁLISE DE CURRICULO E CARTA DE INTENÇÃO

Os interessados devem enviar seu currículo profissional (incluindo link do currículo lattes) e
carta de intenção para os e-mails: marcelo.rito@frs.edu.br e vanessa.mendes@frs.edu.br.
Período: de 19 de outubro a 03 de novembro de 2020

•

ENTREVISTA

Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para uma entrevista
(online) pelo coordenador do curso.

•

ENVIO DE DOCUMENTOS

O candidato selecionado após a etapa de entrevistas deve enviar cópias autenticada dos
documentos referentes a titulação acadêmica para conferência. (ex. diplomas de
graduação, especialização, mestrado, doutorado).

•

CONVITE PARA INTEGRAR O CORPO DOCENTE DA FRS

Após a conferência da documentação, o candidato aprovado receberá o convite para
integrar o corpo docente da FRS e as orientações para formalizar sua contratação.
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