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EDITAL PROCESSO SELETIVO ADMINISTRATIVO DE PROFISSIONAL PARA SETOR 

PEDAGÓGICO 2022.1 

Nº 01 – 2022/1 

A Comissão do Processo Seletivo da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, pelo 

presente Edital, torna pública a abertura das inscrições para processo seletivo de profissional 

Psicopedagogo para as seguintes atribuições: 

Cargo: Coordenador Pedagógico 

Carga Horária 40 horas semanais  

Atividade 1. Qualificar, sistematicamente, os processos 
educativos do sistema de ensino da 
Instituição, em conformidade com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais;   

2. Orientar e acompanhar os professores sobre 
questões de caráter didático pedagógico;   

3. Promover a permanente qualificação do corpo 
docente a partir de projetos específicos;   

4. Contribuir com a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) nos processos avaliativos 
institucionais; 

5. Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) no processo de elaboração, 
desenvolvimento e reestruturação do Projeto 
Pedagógico, visando a sua permanente 
melhoria, objetivando a efetivação da missão 
institucional; 

6. Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de 
apoio e prestação de serviços para o corpo 
discente. 

Formação Licenciatura em letras, pedagogia e áreas afins.  

Experiência Vivência no ensino superior (gestão escolar, 
planejamento educacional, coordenação pedagógica e 
docência).  
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1. Inscrição 

 

Para inscrever-se, os interessados deverão enviar o Currículo Lattes e a ficha de inscrição (anexo I) para 

luana.mastrela@itpacporto.edu.br, com a formação no assunto.  No dia da entrevista inicial, os 

documentos comprobatórios do currículo (cópia simples) deverão ser entregues. 

 

2. Do processo seletivo 

 

Primeira etapa: Análise do currículo (classificatória/eliminatória) 

a. Diploma, devidamente registrado de conclusão de Graduação (Eliminatória) (2 pontos). 

b. Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu, na área de 

Psicopedagogia, preferencialmente, ou área correlata (Classificatório) (3 pontos). 

c. Experiência profissional como Coordenador Pedagógico (Classificatório) (0,5 ponto para cada ano). 

*Serão contabilizados no máximo 10 pontos.  

 

Segunda etapa: Entrevista e análise psicológica (classificatória/eliminatória) 

a. Entrevista inicial com Coordenação Acadêmica 

b. Entrega dos documentos comprobatórios, conforme informado na Inscrição. 

c. Análise psicológica. 

 

3. Da seleção 

 

3.1. A análise inicial (primeira etapa) observará o enquadramento do candidato aos pré-requisitos 

obrigatórios para sua participação. Após essa análise, a participação do candidato será confirmada por 

e-mail, sendo informado o dia e horário para a entrevista inicial. 

3.2. É de inteira responsabilidade do candidato a confirmação da participação por e-mail. 

3.3. Na entrevista inicial, caberá ao candidato entregar os documentos comprobatórios do currículo. A 

não entrega dos documentos, assim como a ausência em qualquer fase do processo de seleção, 

acarretará na desclassificação do candidato. A cópia da documentação não será devolvida. 

3.4. Na análise psicológica, o candidato passará pelo psicólogo da instituição. 
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3.5. Destaca-se que o presente edital é referente a processo seletivo, podendo, após o resultado, ser 

realizada a contratação imediata. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a ordem 

de classificação e disponibilidade de vagas. 

 

4. Dos resultados 

 

4.1. O resultado deste processo seletivo será divulgado aos candidatos selecionados por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail). 

4.2. Os candidatos serão classificados pela média de pontos entre a análise do currículo, entrevista e 

análise psicológica. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

5. Cronograma 

 

19 de novembro – Lançamento do edital 

19/11/2021 à 29/11/2021 – Envio das inscrições 

30/11/2021 – Entrevista inicial e análise psicológica  

05/12/2021 – Divulgação dos resultados 

 
Porto Nacional/TO, 19 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
 

RODRIGO VENTURA RODRIGUES 

Diretor Geral 

 FAPAC /ITPAC PORTO 

  



 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Seleção e Cadastro de Reserva de Candidatos 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato:  

Sexo:        (   ) Masculino        (   ) Feminino Data de Nascimento:   _____ / _____ / ________ 

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

PIS:  Nº de Registro profissional: 

Nome da Mãe: 

E-mail: Tel.: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Áreas do Conhecimento: 
 
 

Titulação:  
             (   ) Graduação             (   )  Especialização             (   ) Mestrado             (   ) Doutorado 

Identificação no Currículo Lattes: 

 
 
 
 
 
 
Porto Nacional, ________ de _______________ de 2021. 

 

 


