
 

PROCESSO SELETIVO 

CARGOS 

 PROFESSOR DE JUDÔ (Contratação imediata e Cadastro reserva) 

 PROFESSOR DE CORRIDA (Contratação imediata e Cadastro reserva) 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Projeto socioeducacional, esportivo e cultural  

LOCAL: Barcarena/PA 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 30/05 

a 15/06/2022, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFESSOR(A) DE JUDÔ / 

PROFESSOR(A) DE CORRIDA para atuar junto à esta OSC em projeto socioeducacional, 

esportivo e cultural em Barcarena/PA.  

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

I. Realizar a prática esportiva de judô para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos; 

 

II. Trabalhar com os alunos as regras do judô, a importância do trabalho em equipe, 

liderança, cooperação, a disciplina, o respeito, os limites, tolerância e respeito com as 

diferenças; 

III. Observar e recolher questões sociais durante as aulas para informar a equipe técnica, 

que irá realizar o acompanhamento; 

IV. Preparar e/ou acompanhar alunos para participação em eventos; 

V. Realizar controle de frequência dos alunos e avaliação física; 

VI. Produzir planejamento de aula e relatório mensal; 

VII. Atualizar o sistema de informações das atividades desenvolvidas; 

VIII. Participar de reunião de equipe semanal para construção, avaliação e monitoramento 

das aulas e dos alunos;  

IX. Acompanhar à Unidade Básica de Saúde, documentar e reportar à coordenação, 

qualquer situação de lesão ou problema de saúde do aluno durante as atividades 

esportivas; 

X. Realizar visita domiciliar, em conjunto com equipe técnica, quando necessário. 

 

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

I. Realizar a prática de corrida para adultos; 

II. Confecção de planilhas de treinamentos e orientações; 

III. Preparar e/ou acompanhar alunos para participação em eventos; 

IV. Realizar controle de frequência dos alunos e avaliação física; 

V. Produzir planejamento de aula e relatório mensal; 

VI. Atualizar o sistema de informações das atividades desenvolvidas; 



 

VII. Participar de reunião de equipe semanal para construção, avaliação e monitoramento 

das aulas e dos alunos;  

VIII. Acompanhar à Unidade Básica de Saúde, documentar e reportar à coordenação, 

qualquer situação de lesão ou problema de saúde do aluno durante as atividades; 

Regime de contratação: CLT  

Nº vagas: 01 (contratação imediata, por cargo) e 02 (cadastro reserva, por cargo) 

Carga horária: Judô: a definir (7 a 15 hs/semanais) e Corrida: a definir (7 a 15 hs/semanais) 

Dia e horário de trabalho: A definir 

Salário: por hora aula de acordo com a carga horária semanal de cada cargo 

Pré-requisitos:  

Professor de Judô com experiência comprovada em ministrar aulas para crianças e/ou 

adolescentes (mínimo 1 ano); 

Professor de Educação Física com experiência comprovada em ministrar aula de corrida 

(mínimo 1 ano). 

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

classificatório:   

1ª fase: Análise e seleção de currículos (período: 16 a 18/06/2022);  

2ª fase: Entrevista (período: 20 a 24/06/2022); 

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

serão informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

 Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 15 de junho de 2022 para o endereço 

de email: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br . 

  

 

Wenceslau Teixeira Madeira Junior 

Presidente da De Peito Aberto 
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