
 

 

Edital nº 16/2021 
 

PROCESSO SELETIVO PROFISSIONAL 

PROJETO O FAROL – ESPORTIVO EDUCACIONAL 
 

 

Em virtude do não preenchimento das vagas mediante o resultado do edital nº12, a W6 Organização 

Social divulga um novo edital para a referida vaga. 

 

1. CARGO: Instutor de Karatê 

Perfil do Profissional: 

a. Pessoa educada, inteligente capaz de desenvolver e ensinar a modalidade Karate 

primando pela filosofia do esporte. 

b. Capacidade de executar atividades criativas e inovadores que estimulem os 

alunos na prática do Karate. 

c. Profissional alinhado com os valores e desenvolvimento humano. 

d. Possua capacidade critica e reflexiva, proatividade, 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. Formação superior,  licenciatura em Educação Física ou cursando 6º semestre 

ou ser certificado provisionado do CREF. 

h. Ter pelo menos 2 (dois) anos de  graduação na faixa preta do Karate  

i. Desejável ter atuado como instrutor de Karate na comunidade de São Sebastião. 
j. Ter experiência com criança e ou adolescente. 

k. Conhecimento em atividades lúdicas e de psicomotricidade. 

l. Desejável experiência em Projeto Social. 

 
Função a desempenhar: 

m. Ministrar aulas de Karate; 

n. Elaborar plano de aula da atividade. 

o. Controlar a frequência diária dos alunos. 

p. Elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas. 

q. Preparar o material didático para as aulas. 

r. Participar de eventos realizados pelo o Projeto. 

s. Participar da reunião Pedagógica semanal, com toda a equipe do projeto. 

  

Carga de Trabalho: 

24 horas/semanais (20 horas de aulas de Karate e 4 horas de reunião pedagógica) 

Segunda-feira: 15h às 17h – Reunião pedagógica 

Terças e quintas: 7h30 às 10h30 / 14h00 às 16h00 

Quartas e sextas: 8h30 às 10h30 / 14h00 às 16h00 

 

Pretensão Salarial: 

a. Pagamento mensal R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). 

b. 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 “INSTRUTOR DE KARATE” com o currículo 

em anexo para o endereço eletrônico  w6organizacaosocial@gmail.com entre os 

dias 19/11 a 23/11.  

c. Verificar no dia 24/11 o resultado da análise do currículo e horário da entrevista 

on-line que acontecerá no dia 25/11. 

d. Verificar resultado final no dia 25 de novembro de 2021, após as 18h. 

 

 

Brasília, 19 de novembro de 2021. 

 

 
 

W6 Organização Social 
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