
  

 

 

 

Edital nº 01 /2021 

 

PROCESSO SELETIVO PROFISSIONAL  

PROJETO O FAROL - ESPORTE EDUCAÇÃO 

 

1. CARGO: Mediadores de Leitura. 

Perfil do Profissional: 

a.  Pessoa educada, inteligente capaz de desenvolver uma leitura sensível, que se 

deixa tocar pelos livros, que desfruta e que sonha em compartilhá-los com 

outras pessoas.  

b. Capacidade de fazer uma relação entre o texto e contexto dos alunos, 

estimulando os leitores a compartilhar suas experiências e pontos de vista. 

c. Profissional alinhado com atitudes em prol do desenvolvimento humano. 

d. Possua capacidade crítica e reflexiva, pro atividade, responsabilidade, boa 

comunicação e organização de suas ações.  

e. Que saiba trabalhar em equipe e tenha liderança. 

f. Que faça conexão com o mundo da criança e do adolescente. 

 

Pré-requisitos para a vaga: 

g.  Ter vocação para contar histórias e goste de crianças e de adolescentes. 

h. Curse ao menos o 6º semestre de curso superior ou técnico na área de   

humanas.  

i. Ter experiência com criança e ou adolescente. 

j. Ter experiência em Projeto Social. 

k. Residir em São Sebastião, de preferência no Morro da Cruz. 

l. Ter disponibilidade para fazer o curso on-line de formação de mediadores de 

leitura para atuar na formação de leitores, com duração de 20h. A carga horária  

está dividida em 8 encontros virtuais de 2h/aulas (16h), mais 4 horas que 

deverão ser dedicadas à leitura da bibliografia básica indicado pelo curso.  

 

Encontros 

on-line 

Datas dos encontros Horário 

1 º 03 e 04 de julho 10h às 12h 

2 º 06 e 08 de julho 20h às 22h 

3 º 10 e 11 de julho 10h às 12h 

4 º 13 e 15 de julho 20h às 22h 

 

Função a desempenhar:  

m. Mediar as rodas de leitura para crianças e adolescentes de 6 a 10 anos e de 11 a 

14 anos. 

n. Preparar o material didático dos encontros de Leitura Dialógica. 

o. Elaborar uma avaliação global criativa e humana para os alunos, criando um 

“diário de bordo – Passaporte de Leitura.”  

p. Elaborar os roteiros de leitura de forma participativa.  

 

Carga de Trabalho:  



  

 

q. 24 horas/semanais (20 horas de mediação e 4 de reunião pedagógica) 

 

 

Pretensão Salarial:  

r. Pagamento mensal R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). 

s. Todos os contratados deverão ser Pessoa Jurídica. Para os que não possuem 

CNPJ, basta se cadastrar como MEI (Microempreendedor Individual, pessoa 

jurídica). 

 

2. Etapas da Seleção: 

a. Atender aos pré-requisitos. 

b. Enviar e-mail identificado como “CARGO MEDIADOR DE LEITURA” com o 

currículo em anexo para o endereço eletrônico 

w6organizaçãosocial@gmail.com entre os dias 19/06 a 25/06. 

c. Verificar no dia 28/06 o resultado da análise do currículo e horário da entrevista 

on-line que acontecerá no dia 29/06.  

d. Participar da entrevista on-line no dia 29/06. 

e. Verificar no dia 30/06, o resultado da entrevista e os classificados para o curso. 

f. Participar com mais de 75% de presença no Curso de Formação entre os dias 3 

e 15 de julho. 

g. Verificar resultado final no dia 20 de julho.  

 

OBS: Todas as etapas e resultados serão divulgados no site www.w6os.com.br ficando a 

responsabilidade de acompanhar o processo, exclusivamente do candidato a vaga. 

 

3. Vagas disponíveis 

a. Serão selecionados até 8 (oito) currículos para fazerem o curso. 

b. Entre os alunos que concluírem o curso, serão escolhidos dois para ocuparem as 

vagas de mediadores de leitura dentro do Projeto O FAROL - Esporte 

Educação. 

c. A contratação se dará mediante a disponibilização do recurso com essa 

finalidade. 

d. A expectativa contratual é de 5 (cinco) meses de serviço de Agosto a Dezembro. 

 

4. Análise dos Currículos 

a. A análise dos currículos será feita entre os dias 26 a 28 de junho. 

b. As gestoras da W6 Organização social farão a seleção dos currículos. 

c. Será observada a estética do currículo, a descrição das atividades e 

responsabilidades, analisadas a cronologia e o crescimento pessoal e 

profissional. 

d. Consideraremos as experiências e informações adicionais. 

e. No dia 28 de junho será divulgada a lista contendo os classificados para a 

entrevista on-line a ser realizada no dia 29/06. 

 

5. Entrevista On-line. 

a. A W6OS disponibilizará o endereço eletrônico e horário para a realização das 

entrevistas. (Dia 28/06) 

b. Para participar da entrevista é necessário que o candidato tenha acesso a internet 

e seu equipamento eletrônico seja capaz de realizar uma transferência de vídeo 
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com a opção da câmara ativa.  

c. Na entrevista on-line serão confirmadas algumas informações e 

questionamentos sobre o candidato. 

 

6. Divulgação do Resultado para o Curso. 

a. O resultado da entrevista será divulgado no dia 30/06, no site 

http://www.w6os.com.br e via e-mail para as classificados. 

b. Serão classificados para o curso até 8 (oito) candidatos. 

 

7. Divulgação Final do Processo Seletivo 

a. Após a realização do curso, serão escolhidas duas pessoas para o processo de 

contratação. 

b. A escolha dos contratados será por critério de desempenho dos alunos durante 

as aulas do curso. 

c. Esses critérios ficarão a cargo das professoras do curso. 

d. A divulgação do resultado final será no dia 20 de julho. 

e. O resultado será divulgado no site www.w6os.com.br e via e-mail. 

f. Todos os alunos que concluírem o curso com no mínimo de 75% de presença 

receberão Certificado. 

g. A perspectiva de contratação dos selecionados será dia 02 de agosto. 

 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

Brasília, 18 de junho de 2021. 

 

 

W6 Organização Social 
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