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Trabalhe Conosco ECM [2019-2020]
ESCOLA CAMINHO DO MEIO

Estrada Caminho do Meio, 2.600
Vila Augusta. 
Viamão/RS

educarparaafelicidade.com.br

----------------------------------------------------------------

Algumas informações importantes:

1. Este é o formulário de inscrição no Banco de Currículos da Escola Caminho do Meio. Quando 
houver seleção, a equipe irá consultar sua resposta. Se você for selecionado, a escola entrará em 
contato por e-mail ou telefone.

2. Sempre que desejar atualizar seus dados, você pode preencher pela segunda vez. A equipe vai 
considerar apenas o último preenchimento. Recomendamos que os dados sejam atualizados 
anualmente -- os cadastros mais antigos serão deletados.
 
3. Requisitos para a seleção: experiência em educação e habilitação na área.

4. Recomendamos que você leia as perguntas e reserve um tempo para respondê-las. Você pode 
consultar as perguntas em nosso site: educarparaafelicidade.com.br/trabalhe-conosco

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Nome completo *

3. Telefone *

4. Em qual área você gostaria de atuar?
Marcar apenas uma oval por linha.

Sim Não

Educação Infantil
Ensino Fundamental - Anos
Iniciais: 1º ao 5º ano
Artes
Ciências
Educação Física
Geografia
História
Inglês
Matemática
Português

https://www.google.com/url?q=http://educarparaafelicidade.com.br&sa=D&ust=1571948479366000&usg=AFQjCNEpHppi2udKJXS9vS-Ewll0Eb75Qg
https://www.google.com/url?q=http://educarparaafelicidade.com.br/trabalhe-conosco&sa=D&ust=1571948479366000&usg=AFQjCNHZPNwPT-uLgKGdhAAacg1pswXqow
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5. Cidade de residência *
Marcar apenas uma oval.

 Viamão

 Porto Alegre

 Alvorada

 Pretendo residir em Viamão, Porto Alegre ou Alvorada

 Resido na Grande Porto Alegre e já verifiquei como vou me deslocar até a escola

 Outro: 

Formação
Na Escola Caminho do Meio, consideramos as seguintes formações como habilitação. 
 
- Ensino Médio habilita para ser Assistente de Educação Infantil. 
 
- Pedagogia ou Magistério habilita para ser Professor/a de Educação Infantil ou Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano). 
 
- Licenciatura habilita para a respectiva área. 

6. Você é formado/a em Magistério?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

7. Você cursou ou está cursando o nível superior? *
Marcar apenas uma oval.

 Sou o formado em Pedagogia.

 Estou cursando Pedagogia.

 Sou formado em licenciatura.

 Estou cursando uma licenciatura

 Não estou fazendo curso superior na área da educação. Ir para a pergunta 10.

Curso superior

8. Qual curso superior você concluiu ou está
cursando?

9. Em qual universidade ou faculdade?

10. Qual o ano de conclusão ou de previsão de
conclusão?

Outras formações e experiência



24/10/2019 Trabalhe Conosco ECM [2019-2020]

https://docs.google.com/forms/d/1rDg6EnrBgjAHxN2V7bhUrYK1BW8vcgZF-siU6k7vXiw/edit 3/5

11. Quais outras formações você tem que poderiam contribuir para seu trabalho na escola?
 

 

 

 

 

12. Em qual escola ou instituição foi sua última
experiência em educação? *

13. Quando você começou a trabalhar nessa escola ou instituição? *
Marcar apenas uma oval.

 2019

 2018

 2017

 2016

 Antes de 2016

14. Por quanto tempo você trabalhou nessa escola ou instituição? *
Marcar apenas uma oval.

 Ainda estou trabalhando.

 Mais de 3 anos letivos

 Mais de 2 anos letivos

 Mais de 1 ano letivos

 1 ano letivo

 Menos de 1 ano letivo

15. Qual era seu cargo ou função? *

16. Qual foi seu maior aprendizado nesse período? *
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17. Conte para nós outras experiências significativas que você teve na educação.
 

 

 

 

 

Sua concepção e prática em educação

18. Como são suas aulas?
 

 

 

 

 

19. O que você mais gosta de fazer em aula? *
 

 

 

 

 

20. O que você mais gostaria de fazer em aula, se tivesse oportunidade? *
 

 

 

 

 

21. Como você vê a arte em suas aulas? *
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22. Por que você gostaria de fazer parte da equipe da Escola Caminho do Meio? *
 

 

 

 

 

23. O que mais você gostaria de nos contar sobre você?
 

 

 

 

 

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

