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EDITAL Nº 007/2019 DE 07 DE JUNHO DE 2019 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIDATICO - MORRINHOS 

 
A área de Gestão de Pessoas, por meio da Comissão do Processo de Seleção de Pessoas, do CEGECON, 
qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 8.813, de 25 de novembro de 2016, no uso das 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de Processo Seletivo para 
provimento de 19 (dezenove) vagas, para compor o quadro de pessoal, a ser lotados de acordo com o item 
3, destinado à contratação de funcionários, em regime Celetista, conforme instrumentos legais e mediante 
as condições estabelecidas no Edital. 

 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIDÁTICO: 
 

1. A Avaliação tem caráter classificatória, sendo a pontuação mínima exigida para classificação de 50 pontos e terá 
duração máxima de 20 min; 
2. A banca examinadora avaliará se o candidato demonstra capacidade de ministrar aulas com autonomia e domínio 
de conhecimento e conteúdo, relacionados às atribuições específicas de cada vaga descritas no Item 6 do Edital; 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 20 minutos, para a realização 
das bancas com antecedência, munido de todos materiais e recursos necessários para apresentação de acordo com 
o tema escolhido e documento de identidade original. Após o horário fixado para o início da banca, não será 
permitida a entrada de nenhum candidato; 
4. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas, locais e horários divulgados 
neste Edital; 
5. Não haverá segunda chamada ou repetição da Avaliação de Desempenho Didático; 
6. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das avaliações como Justificativa 
de sua ausência; 
7. O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação automática do Processo Seletivo. 
 
DO LOCAL DA PROVA: 

  Cotec – Colégio Tecnológico de Morrinhos - dia  04/07/2019   
  Rua Piauí, s/n, Centro (Praça do Terraço, ao lado da Biblioteca Municipal) 

 

 
 

 
PROFESSOR - ÁREA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CIDADE DE MORRINHOS) 

CANDIDATO SITUAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO 

AVALIAÇÃO 
CURRICULAR 

DATA E HORÁRIO  

KAMILA DA SILVA 
DIAS 

HOMOLOGADA 12,00 PONTOS  04/07/2019 
10h00 

 
 

Comissão do Processo Seletivo 
Goiânia, 25 de Junho de 2019. 

 


