
 

 

 
Retificação do Regulamento 0002/2021 para Banco Reserva do SESI/RR – Quadro de 

Perfil 2.5. 
 
 
Onde se lê: 

Perfil 2.5 

 
 
 
 
 

Cargo: Supervisor Pedagógico 

Requisitos Técnicos 
Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo em Pedagogia com Habilitação em Supervisão 
Pedagógica ou Coordenação Pedagógica ou Supervisão Escolar ou Orientação 
Pedagógica ou Gestão Escolar. 

Pré-requisito desejável   Curso de Atendimento ao Cliente. 
Salário inicial  R$ 2.620,58 
Jornada de Trabalho 40 horas semanais 
Horário de Trabalho 08h10 às 12h10 e das 14h10 às 18h10 
Vagas Banco de Reserva 

Contrato 
A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) dias, ao 
término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for satisfatório, o contrato 
converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado. 

Principais Atividades 

Garantir à legalidade das ações educativas, sempre atentos a atualização da 
Proposta Pedagógica, nos prazos estabelecidos conforme a legislação vigente, 
buscando assegurar os requisitos legais na área de Educação; Avaliar prática de 
ensino aprendizagem; Elaborar, acompanhar e avaliar a execução da Proposta 
Pedagógica; Implementar a execução de atividades e práticas pedagógicas; Criar e 
desenvolver projetos pedagógicos institucionais e supervisioná-los; Aprimorar as 
relações interpessoais na convivência escolar e em especial da relação professor – 
aluno; Participar e desenvolver um processo de acompanhamento junto aos alunos, 
abrangendo conduta, estudos e interação com professores/orientadores – família-
comunidade; Ouvir, orientar e atender os professores/orientadores sempre que 
necessário; Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas, reuniões de pais, 
Conselho de Classe Participativo, e acompanhar a implementação das práticas de 
reforço pedagógico; Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo 
comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; Atender aos 
alunos, aos pais ou responsáveis e prestar orientações aos mesmos; Dar apoio 
durante a realização dos eventos internos e externos da instituição; Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas •  Análise Curricular; 
• Entrevista. 
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Cargo:   Supervisor Pedagógico (Júnior) 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo em Pedagogia com Habilitação em 
Supervisão Pedagógica ou Coordenação Pedagógica ou Supervisão 
Escolar ou Orientação Pedagógica ou Gestão Escolar. 

Pré-requisito desejável:    Curso de Atendimento ao Cliente. 
Salário Inicial R$ 2.620,58 + Gratificação (R$ 1.524,84) = R$  4.145,42 
Jornada de Trabalho 40 horas semanais 
Vaga 08h10 às 12h10 e das 14h10 às 18h10 
Horário de Trabalho Banco de Reserva 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 
(noventa) dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) 
profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, 
automaticamente, em prazo indeterminado. 

Principais Atividades 

Garantir à legalidade das ações educativas, sempre atentos a 
atualização da Proposta Pedagógica, nos prazos estabelecidos 
conforme a legislação vigente, buscando assegurar os requisitos legais 
na área de Educação; Avaliar prática de ensino aprendizagem; 
Elaborar, acompanhar e avaliar a execução da Proposta Pedagógica; 
Implementar a execução de atividades e práticas pedagógicas; Criar e 
desenvolver projetos pedagógicos institucionais e supervisioná-los; 
Aprimorar as relações interpessoais na convivência escolar e em 
especial da relação professor – aluno; Participar e desenvolver um 
processo de acompanhamento junto aos alunos, abrangendo 
conduta, estudos e interação com professores/orientadores – família-
comunidade; Ouvir, orientar e atender os professores/orientadores 
sempre que necessário; Planejar e coordenar as reuniões 
pedagógicas, reuniões de pais, Conselho de Classe Participativo, e 
acompanhar a implementação das práticas de reforço pedagógico; 
Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo 
comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela 
vinculadas; Atender aos alunos, aos pais ou responsáveis e prestar 
orientações aos mesmos; Dar apoio durante a realização dos eventos 
internos e externos da instituição; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
•  Análise Curricular; 
• Entrevista. 


