
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CORPO DOCENTE 2º/2022
– GALT VESTIBULARES

A Presidência do curso preparatório Galt Vestibulares, no uso de suas atribuições, torna pública a
chamada para composição do Corpo Docente (professores e monitores), no segundo semestre de
2022. 

1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
1.1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá, a partir do dia 16/06/2022 até 23h59 do dia
26/06/2022 (horário de Brasília):

1.1.1. Preencher o seguinte formulário de inscrição e anexar neste formulário o
currículo e histórico escolar (se estiver cursando ensino superior) ou certificado de
conclusão.
1.1.2. Após inscrição acessar o grupo do Telegram para acompanhamento do processo
seletivo.
1.1.3. Verifique a caixa de SPAM do seu e-mail, pois recorrentemente os e-mails são
direcionados para esta pasta.

2. DAS VAGAS:
2.1. O Galt Vestibulares propõe-se a disponibilizar para ingresso ao corpo de docentes vagas, de
início imediato e cadastro reserva, para as seguintes disciplinas:

▪ Artes;

▪ Filosofia;

▪ Física;

▪ Geografia;

▪ Redação;

▪ Literatura;

▪ Gramática;

▪ Matemática;

▪ Química;

▪ Sociologia

2.2. As vagas serão distribuídas entre os cargos de professor e monitor, de acordo com o
desempenho no processo seletivo e com a quantidade de vagas.
2.3. A convocação do cadastro reserva não é obrigatória e tem prazo de um ano, a contar da
data de divulgação deste processo seletivo.
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3. DOS PRÉ-REQUISITOS:
3.1. Para compor o Corpo Docente do cursinho, o candidato deverá ser graduado ou estar
graduando-se em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC.

4. DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS:
4.1. Das atribuições dos professores: lecionar as disciplinas nas quais se encontre habilitado
no formato Ensino Presencial (aulas presenciais) e Ensino Remoto (aulas on-line e
síncronas), devendo acontecer no horário estabelecido de acordo com a grade horária e com a
presença dos alunos da turma; executar o planejamento e a organização das atividades de
docência, entregando-as no prazo solicitado; elaborar materiais e recursos didáticos, como lista
de exercícios e slides; participar de reuniões (reuniões de cadeira e reuniões com o corpo
administrativo, caso seja necessário), de assembleias e de outros compromissos do Galt
Vestibulares (ex: eventos para alunos, eventos internos).
4.2. Das atribuições dos monitores: auxiliar no atendimento e na orientação dos estudantes
em atividades teóricas e resolução de exercícios no formato de Ensino Remoto (monitorias
on-line e síncronas, devendo acontecer no horário estabelecido de acordo com a grade horária
e com a presença dos alunos); elaborar materiais e recursos didáticos, como listas de exercícios;
participar de reuniões (reuniões de cadeira e reuniões com o corpo administrativo, caso seja
necessário), de assembleias e de outros compromissos do Galt Vestibulares (ex: eventos para
alunos, eventos internos).

Observação: as reuniões e outras atividades institucionais ocorrem, de forma geral,
uma vez por mês aos sábados e/ou domingos.

5. DA CARGA HORÁRIA, DO LOCAL E DO HORÁRIO DAS ATIVIDADES:
5.1. Para o cargo de professor, a carga horária é de 1 (uma) hora para a aula, 2 (duas) horas para
a preparação da aula e 1 (uma) hora para assuntos administrativos (ex: reuniões de cadeira),
totalizando 4 (quatro) horas, em média, semanais.
5.2. Para monitor, a carga horária é de 2 (duas) horas para a monitoria, 1(uma) hora para a
preparação da monitoria e 1 (uma) hora para assuntos administrativos (ex: reuniões de cadeira),
totalizando 4 (quatro) horas, em média, semanais.
5.3. As aulas de segunda à sexta-feira ocorrem entre os horários de 8h às 12:35h (Matutino), de
14h às 18:35h (Vespertino) e de 18h às 22:35h (Noturno). Aos sábados, de 09h às 13:40h (todas
as turmas).
5.4. As aulas do segundo semestre de dois mil e vinte e dois (2°/2022) acontecerão, a
princípio, em formato híbrido, isto é, elas ocorrerão tanto no Formato de Ensino
Presencial quanto no formato Ensino Remoto (aulas on-line e síncronas), devendo
acontecer no horário estabelecido de acordo com a grade horária e com a presença dos
alunos da turma.
5.5. As aulas presenciais, acontecerão, em local a definir, seguindo os protocolos de
segurança estabelecidos pela OMS.
5.6. O local das aulas presenciais pode sofrer alterações durante o ano, caso seja de
conveniência do cursinho.
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6. DO PROCESSO SELETIVO:
6.1. O Processo Seletivo é composto pelas seguintes etapas:

▪ 1ª etapa: preenchimento do formulário de inscrição, e anexo de Currículo e de
Histórico Escolar;

▪ 2ª etapa: aula teste on-line síncrona.
6.2. Todas as etapas do processo seletivo visam averiguar as competências do candidato, bem
como o alinhamento deste com os valores da organização. 

7. DA AULA TESTE ON-LINE:
7.1 Somente os candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo serão convocados
para a aula teste on-line síncrona.
7.2 A aula teste on-line consiste em uma simulação de aula online-síncrona em tempo real, de
até 15 minutos, para alunos do pré-vestibular na qual o professor será avaliado nos seguintes
quesitos:

a) Pontualidade;
b) Conhecimento e domínio do conteúdo;
c) Oratória;
d) Objetividade e clareza nas ideias;
e) Didática, e
f) Material para ministrar aula on-line (acesso à internet e computador e materiais de

apoio)
7.3 Devido a quantidade de candidatos que normalmente se inscrevem, daremos apenas 5
minutos de tolerância para eventuais atrasos, caso o candidato não apareça no seu horário após
esse tempo, o candidato estará automaticamente eliminado do processo seletivo.
7.4 A aula teste on-line será agendada por e-mail no dia e horário: 

● 2 de julho, entre os horários de 9h às 18:00h (horário de Brasília);
● 3 de julho, entre os horários de 9h às 18:00h (horário de Brasília);

8.  DO TEMA DA AULA TESTE ON-LINE:
8.1. O(a) candidato(a) deverá escolher um entre os seguintes temas da respectiva disciplina
inscrita para a aula teste on-line.

QUADRO DE TEMAS PARA A AULA TESTE ON-LINE

Disciplina Opção de tema 1 Opção de tema 2 Opção de tema 3

ARTES Barroco Modernismo Brasileiro Dadaísmo

FÍSICA Leis de Newton 2ª Lei da Termodinâmica Campo magnético

FILOSOFIA Schopenhauer e o
mundo como vontade e

representação

Kant e a epistemologia Huseerl e a
fenomenologia
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FÍSICA Leis de Newton 2ª Lei da Termodinâmica Campo magnético

GEOGRAFIA Agropecuária Brasileira Demografia Guerra da Síria

HISTÓRIA Segundo Reinado Primeira Guerra Mundial Revolução Inglesa

GRAMÁTICA Predicação verbal e
Estrutura Argumental

Significado, Forma e
Conteúdo (Noções de

Semântica)

Referenciação

LITERATURA Relação entre Literatura
e História

Romantismo Brasileiro
(1ª Geração)

Modernismo e
Brasilidade

REDAÇÃO Coesão Textual Gêneros do Discurso Intertextualidade

MATEMÁTICA Função Polinomial do 2º
grau

Análise Combinatória Geometria Espacial

QUÍMICA Ácido e base Pilha galvânica Polímeros

SOCIOLOGIA Cultura e Etnocentrismo
no Brasil

Karl Max – Materialismo
Histórico e Dialético

Sociologia Rural e
Meio Ambiente

8.2. O(a) candidato(a) que não abordar um dos temas definidos neste edital em sua aula
teste será desclassificado.

9. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:
9.1 A aprovação na 1ª etapa do processo seletivo e a convocação para a próxima etapa (aula
teste on-line) será comunicada via e-mail até o dia 01/07/2022.
9.2. O Galt Vestibulares informará o resultado final do processo seletivo, via e-mail, após a
última etapa (aula teste on-line síncrona) a todos os candidatos até às 23h59 do dia 07/07/2022
(horário de Brasília). Isto é, aos aprovados para chamada imediata, para o cadastro reserva e
aos reprovados.

10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:
10.1. Os candidatos selecionados em chamada imediata deverão se integrar ao corpo docente do
Galt Vestibulares a partir de 09 de julho de 2022.
10.2 O início das atividades será marcado por uma reunião de Boas-Vindas, que ocorrerá no
dia 09/07/2022 (sábado), no período da tarde, de caráter obrigatório para todos os aprovados.
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11. DO CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Período de inscrições De 16/06/2022 até 26/06/2022

Resultado da entrevista on-line e agendamento da
aula teste on-line Até dia 01/07/2022

Aulas testes on-line Dias 02 e 03/07 de 2022

Resultado Final Até dia 07/07/2022

Início das atividades A partir de 09/07/2022

Reunião de Boas-Vindas 09/07/2022

Início das aulas Previsão de início em Julho

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
12.1. A prestação de informações falsas, incompletas ou incorretas nos documentos previstos
para análise implicará a nulidade da inscrição e de todos os seus efeitos, não cabendo qualquer
espécie de recurso administrativo. 
12.2. Dúvidas deverão ser enviadas ao e-mail genteegestao@galtvestibulares.com.br

Brasília, 15 de junho de 2022.

__________________________________________
Lucas Sousa Cavalcanti

Presidente Organizacional
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