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O Centro Comunitário Metodista em Alto da Bondade torna público o presente edital 

dando conhecimento sobre quais são os documentos, competências e etapas para o 

Processo Seletivo de candidatos/as para o cargo de Diretora (o) do Centro Comunitário, 

situado em Alto da Bondade, Olinda-PE. 

 

Contrata: Diretora (o) do CCM 

Local de trabalho: Alto da Bondade, Olinda-PE 

Vaga: 01 

 

 

Sobre a Creche 

 

A creche Gente Nova atende mais de 90 crianças de 2 a 5 anos de idade com perspectivas 

a atender até 200 crianças. Além de estudar, as crianças participam de atividades 

recreativas e culturais e têm direito a cinco refeições por dia. Fundada em 1987, a Creche 

é um projeto mantido pelo Centro Comunitário Metodista e funciona no bairro Alto da 

Bondade, bairro da periferia de Olinda, Pernambuco.  

 

Perfil 

 Curso superior completo, preferencialmente em Pedagogia, Sociologia ou ainda 

superior completo com especialização na área educacional; 

 Capacidade de desenvolver múltiplas tarefas; 

 Capacidade de realizar planejamento e execução de tarefas, cronogramas e 

monitoramento de processos. 

 Conhecimento específico do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) além de normas, 

resoluções e leis de proteção à criança; 

 Experiência mínima de 06 meses no trabalho com crianças; 

 Desejável conhecimento de normas regulamentadoras para creches; 

 Preferencialmente membro de uma Igreja Metodista. 

 

Principais Atividades 

 Elaboração e ou revisão da Proposta Pedagógica e ou Projeto Político Pedagógico 

(PPP) definidor de metas para aprendizagem e desenvolvimento das crianças; 

 Estabelecer e executar um plano dinâmico e colaborativo, que deverá ser pautado 

na flexibilidade, adaptabilidade e sensibilidade; 

 Gerir a realização do conjunto de práticas educacionais que promovam o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos;  
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 Gerir a equipe multidisciplinar; 

 Participar diretamente das atividades diárias nos diversos espaços da creche; 

 Garantir, na observância das diretrizes, o cumprimento da Proposta pedagógica 

construída coletivamente; 

 Considerar critérios de qualidade para a realização das atividades com base nos 

conceitos de sustentabilidade e espaços inclusivos; 

 Estabelecer diálogo com familiares das crianças atendidas; 

 Estabelecer diálogo com diferentes atores sociais envolvidos na proposta 

pedagógica da creche; 

 Apoiar na divulgação das campanhas para a creche e busca por parcerias; 

 Realizar levantamento da manutenção do prédio; 

 Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas; 

 Realizar treinamento da equipe multidisciplinar; 

 Preparar relatório de atividades e de prestação de conta. 

Competências 

 Técnicas: 

a. Conhecimentos do ECA e LDBE; 

b. Conhecimentos básicos em gestão financeira; 

c. Capacidade de comunicação (oral e escrita); 

d. Conhecimento em ferramentas de informática (Editor de texto, planilhas 

eletrônicas, apresentação eletrônica e internet). 

 

 Comportamentais: 

a. Dinâmica (o) 

b. Bons relacionamentos interpessoais; 

c. Raciocínio lógico 

d. Organização 

e. Liderança / Espírito de equipe 

f. Escuta da equipe 

g. Motivação 

h. Controle e capacidade de atuar sob pressão; 

i. Habilidade em solucionar problemas e gerenciar mudanças. 

 

Remuneração Mensal Inicial: R$ 1.500 (Mil e quinhentos reais) 

 

Benefícios 

 Vale Transporte 
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 Alimentação no local de trabalho. 

 

Regime de contratação: CLT efetivo 

 

O processo seletivo se dará em 03 etapas: 

1) Avaliação Curricular 

2) Avaliação de títulos 

3) Entrevista Técnica 

 

Para a primeira etapa, denominada avaliação curricular, os currículos das (os) 

interessadas (os) deverão ser encaminhados até o dia 20 de abril de 2014  para o 

endereço eletrônico: mirtes@metodistanordeste.org.br ou 

sede.ne@metodistanordeste.org.br. Assunto: Diretora (o) de Creche. 

 As datas e períodos das demais etapas serão informados aos participantes selecionados 

via e-mail. 

 

Lembramos ainda que toda e qualquer despesa para realização do processo seletivo ou 

ainda despesas referente à moradia / mudança, alteração de domicílio, entre outros, são 

de inteira responsabilidade do candidato (a) (aprovado ou não). Ratificando que o local de 

trabalho é no município de Olinda, no estado de Pernambuco. 

 

Recife, 27 de março de 2014. 
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