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PROCESSO SELETIVO  

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 

20/01 a 08/02 de 2021, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA para atuar junto à esta OSC.  

O professor(a) de educação física deverá realizar as seguintes atribuições: 

I. Realizar práticas esportivas orientadas nas diversas modalidades esportivas, tais como: 

futsal, futebol, handebol, basquetebol, voleibol, peteca, tênis de mesa, slackline, 

xadrez, badminton, treinamento funcional, musculação e natação, dentre outras;  

II. Trabalhar com os adolescentes as regras dessas diferentes modalidades esportivas, a 

importância do trabalho em equipe, liderança, cooperação, a disciplina, o respeito, os 

limites, tolerância e respeito com as diferenças; 

III. Promover atividades externas de visitação às instituições esportivas, sobretudo, em 

espaços públicos; 

IV. Informar às Unidades sobre os eventos esportivos e locais de prática de esportes para 

encaminhamento de adolescentes; 

V. Realizar avaliação física de todos os adolescentes; 

VI. Desenvolver oficinas temáticas associadas ao Projeto como por exemplo, benefícios 

do esporte, saúde, uso de drogas, obesidade, lazer, jogos, profissionalização e 

adolescência. 

VII. Auxiliar na discussão e construção do plano de atendimento do adolescente. 
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Cargo vaga Carga horária 
Salário 

Cidade 

Professor de Educação Física 01 28h/ semanais R$ 2.494,24 + R$ 260 (Combustível) Belo Horizonte 

 

 

Regime de contratação: CLT   

Horário de trabalho: Segunda e Terça –13 às 18 hs 

                                  Quinta – 09 às 12 hs 

      Quarta, Quinta e Sexta – 13 às 17 hs      

                                        

O processo de seleção será composto por três etapas, todas de caráter eliminatório e 

classificatório:   

 1ª fase: Análise e seleção de currículos;  

 2ª fase: Entrevista;   

  

 

 Resultado: Os resultados da 1ª e 2ª fases e o resultado final do processo seletivo serão 

informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

 Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 08 de fevereiro de 2021 para o 

endereço de email: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br 

 

Wenceslau Teixeira Madeira Junior 

Diretor Presidente De Peito Aberto 
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