COLÉGIO AMERICANO BATISTA
Rua Maye Bell Taylor, s/nº - Bairro Luzia – Aracaju – SE
Telefone: (79) 3302.6199 – (79) 998670892

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CAPELÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDITAL No 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

A Diretora Geral do Colégio Americano Batista, no exercício de suas atribuições,
conforme estabelece art. 10 do Regimento Escolar e Portaria nº 01/2018 torna público o
presente Edital, através dos endereços eletrônicos www.colegioamericanobatista.com.br e
www.batistasdesergipe.org.br, onde constam as normas do Processo Seletivo Simplificado
para Admissão de Capelão (ã) para atuar junto à instituição.

1. DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
1.1. São atividades do cargo de Capelão aquelas de promoção dos valores confessionais da
Mantenedora, Convenção Batista Sergipana, e que devem ser adotados pela instituição
mantida, Colégio Americano Batista, assim como o aconselhamento e acompanhamento
espiritual, religioso e ético dos professores e estudantes, promovendo o seu ajustamento
à escola, à família e à comunidade, através de ações de integração social e didáticopedagógicas.

2. DA VAGA
2.1 Será ofertada 01 (uma) vaga para o preenchimento do cargo, para portadores de
diploma de graduação em Teologia e experiência em educação escolar ou cristã .

Função

Carga Horária

Requisitos

Nº de vagas

Formação em
Teologia
Capelão

44 horas

Experiência em

01

Educação escolar
ou cristã

3. DOS REQUISITOS
a) Ser membro de Igreja Batista filiada à Convenção Batista Sergipana;
b) Ter concluído curso de nível superior de graduação em Teologia, seja este curso livre ou
reconhecido pelo MEC;

c) Ter experiência em educação escolar ou cristã;
d) Ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica a que estiver subordinado;

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período: as inscrições, que serão realizadas de forma presencial, estarão abertas entre
os dias 01 outubro e 10 de outubro de 2018, na secretaria do Colégio Americano Batista
no horário entre 08h 30min às 16h30min.
4.2 No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar fotocópia simples da
documentação obrigatória abaixo assinalada:
4.2.1 Diploma de graduação em Teologia, seja por curso livre ou reconhecido pelo
MEC;
4.2.2 Histórico Escolar do curso de graduação;
4.2.3 Registro Geral (carteira de identidade) ou passaporte para estrangeiros com
visto válido e habilitado para exercício do cargo a ser exercido;
4.2.4 CPF (brasileiros);
4.2.5 Certidão de nascimento ou casamento;
4.2.6 Comprovante de domicílio;
4.2.7 Carta de recomendação do Pastor da Igreja da qual é membro;
4.2.8 Declaração comprobatória de atuação na área de educação escolar ou cristã;
4.2.9 Curriculum Vitae;
4.2.10 Certidão de Antecedentes Criminais na esfera estadual ou federal.

4.3 Além dos documentos descritos no item 4.2, o candidato deverá apresentar de igual
modo os demais documentos citados no Curriculum Vitae.
4.4 Os documentos acima descritos deverão ser apresentados de forma encadernada,
segundo a ordem da disposição do respectivo ponto.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 O Processo Seletivo será dirigido pela Comissão de Seleção formada nos termos da
Portaria nº 01/2018.
5.2 Etapas do processo seletivo:


Etapa 1(classificatória e eliminatória): Entrevista com a Comissão de Seleção;



Etapa 2 (classificatória e eliminatória): Os candidatos classificados na etapa

anterior apresentarão Projeto de Capelania Escolar, de acordo com as seguintes
normas:
- Projeto de Capelania Escolar com no máximo 10 (dez) laudas;
- Fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.
- O projeto deverá ser impresso em 4 (quatro) vias e entregue na secretaria
do Colégio Americano Batista, até 05 (cinco) dias corridos após a divulgação do resultado
da etapa anterior.


Etapa 3 (classificatória e eliminatória): Análise do perfil psicossocial do
candidato;

5.3 A entrevista terá a duração de 30 (trinta) minutos, onde serão discutidas a trajetória
acadêmica do candidato, suas experiências, habilidades e competências para o
desenvolvimento do Projeto de Capelania Escolar aplicada ao cargo de Capelão (ã).
5.4 A etapa 3 será realizada com acompanhamento de profissional da saúde escolhido pela
Comissão de Seleção.
5.5 O candidato aprovado participará do processo de formação e integração ao Colégio
Americano Batista visando a consecução das suas atividades na capelania escolar.
5.6 Qualquer candidato que praticar ato discriminatório, difamatório ou contrário à ética
e dignidade profissional será desclassificado e proibido de estabelecer contrato
empregatício com a Instituição.

6. DO RESULTADO FINAL
O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico da Instituição
(www.colegioamericanobatista.com.br),

bem

como

no

site

da

mantenedora

(www.batistasdesergipe.org.br), e impresso nas suas dependências a partir de 01 de
novembro de 2018.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 Em caso de eventuais impugnações relativas a cada etapa do processo seletivo, essas
devem ser dirigidas por escrito à Comissão de Seleção e entregues na secretaria do Colégio
Americano Batista em até 48h (quarenta e oito) da publicação do edital com resultado da
etapa.
7.2. Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I – Cronograma;
b) Anexo II - Modelo de Requerimento de Inscrição.

Aracaju/SE, 25 de setembro de 2018.

Rosemeire Santos Da Conceição Marinho

Presidente da Comissão de Seleção

Anexo I ao Edital Simplificado – Cronograma
Etapas da Seleção

Período

Horário

Local

Inscrições

01 a

08h30min

Secretaria

10/10/2018

às

do Colégio

16h30min
Publicação das inscrições deferidas

11/10/2018

Até às 22h

Sites

Etapa1: Entrevista

17/10/2018

14h às 19h

Sede do
Colégio

Publicação dos candidatos aprovados na

19/10/2018

Até às 22h

Sites

24/10/2018

Até às

Secretaria

18h30min

do Colégio

30/10/2018

Até às 22h

Sites

31/10/2018

14h às 19h

Sede do

etapa 1
Etapa 2: Prazo para entrega do Projeto de
Capelania Escolar
Publicação dos candidatos aprovados na
etapa 2
Etapa 3: Análise do perfil psicossocial do
candidato

Colégio

Publicação do resultado final

01/11/2018

Até às 22h

Sites

Processo de formação e integração ao

A partir

A definir

A definir

Colégio Americano Batista

05/11/2018

Anexo II ao Edital Simplificado – Requerimento de Inscrição
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Pelo presente, solicito inscrição como candidato ao Processo Seletivo para contratação de
Capelão, para atuar junto ao Colégio Americano Batista, declarando que cumpro os
requisitos do item 3, para isso acostando a devida documentação, nos moldes do item 4 do
edital .
Informações Pessoais
Nome completo:
_________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________ Bairro: ____________
Cidade: ________________________ UF: ___________ CEP: ______________
RG nº ______________________ CPF nº _______________________________
Naturalidade: ____________ Nascimento: _____/_____/______ Idade: ________
Estado Civil: _______________________________________________________
Formação: ________________________________________ Ano:____________
Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )
Informações complementares
Telefone residencial: ( )__________________ Celular: ( ) __________________
E-mail:___________________________________________________________

Aracaju, _____ /____/_______.
____________________________
Assinatura do Candidato

