Guia do Candidato
Processo Seletivo Para Residentes

O que é o CO.LETIVO?
Acreditamos que a profissão docente é a mais importante do mundo, e que a futura
geração de professores merece uma formação efetiva: atrelada à prática, orientada
por professores de referência e amparada por toda uma comunidade profissional.
Com uma seleção rigorosa de candidatos e uma metodologia inovadora que une
teoria, reflexão e prática, o CO.LETIVO é um programa de residência pedagógica
que busca fortalecer a entrada de professores iniciantes na carreira.
Residentes e Mentores compõem essa rede, que se apoia e cresce de maneira
colaborativa, sempre em direção à missão compartilhada de assegurar uma
aprendizagem de qualidade a todas as crianças e jovens do país.

Como funciona
nosso programa?

1. ESCOLAS. Selecionamos escolas parceiras em razão de suas excelentes práticas
pedagógicas.

2. MENTORES. Selecionamos professores experientes como mentores do programa,
que recebem uma formação de gestão e mentoria do CO.LETIVO.

3. RESIDENTES. Selecionamos alunos de licenciatura que têm interesse em
investir em seu desenvolvimento profissional como professor e seguir uma carreira
na educação básica.

4. ALOCAÇÃO. Cada residente é alocado à sala de aula de um mentor.
5. FORMAÇÃO. Oferecemos uma formação inicial imersiva para residentes
e mentores durante as férias escolares de julho.

6. RESIDÊNCIA. Nossa residência pedagógica acontece de agosto a dezembro.
Residentes terão experiências de imersões práticas e reais dentro da sala de aula de
seus mentores, junto com encontros formativos do CO.LETIVO.

7. REDE. Forma-se nossa rede de colaboração e apoio para a vida.

Quem buscamos?
Pré-requisitos:
• Alunos de todas as licenciaturas, cursando a partir do
2º ano da graduação
• Residentes que moram na cidade de São Paulo
• Que têm disponibilidade para participar da nossa formação inicial, que será de 22
a 26 de julho, em São Paulo
• Que têm disponibilidade para realizar as atividades do CO.LETIVO (imersão na
prática com mentores e formações presenciais), com carga horária de 12 horas
semanais no período matutino

Perfil:
• Alunos que desejam seguir uma carreira docente na educação básica
• Que acreditam no diálogo entre a pesquisa e a prática
• Que tenham coragem e abertura para se desenvolver em processos de
co-investigação
• Que tenham interesse em fazer parte de uma rede profissional colaborativa

O processo seletivo
Nosso processo é composto
por 4 etapas

01.

02.

Inscrição

Testes de percepções,
interpretação de texto
e conhecimentos
específicos

03.

04.

Trabalho
em grupo

Entrevista

O processo seletivo

Etapa 1.
Formulário
de inscrição
A primeira etapa do processo seletivo tem o objetivo
de coletar suas informações pessoais (dados
de contato, trajetória acadêmica, experiências
profissionais e de voluntariado) para que possamos
começar a te conhecer.
Essa etapa não é eliminatória, desde que os requisitos
para participação no programa sejam cumpridos e
o envio do formulário seja feito dentro do prazo.

Dicas para essa etapa
• Procure preencher o formulário com o máximo de detalhes possível.
• Tenha cuidado ao informar seus dados para contato, pois através deles será feita
nossa comunicação.
• Se atente ao prazo final para envio das respostas.
• Prefira preencher o formulário em um mesmo dia para evitar perder o prazo.
Contudo, caso não possa fazê-lo, você tem a possibilidade de salvar as suas respostas
e terminar depois.
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Etapa 2.
Testes
A segunda etapa do processo seletivo é composta por
4 testes, sendo 3 deles de múltipla escolha e um teste
com perguntas dissertativas.
Os testes de múltipla escolha deverão ser feitos em
sequência, portanto separe 45 minutos para isso.
Já o teste com perguntas dissertativas não tem
tempo estipulado para preenchimento e você poderá
respondê-lo separadamente, considerando o prazo
limite para submissão das suas respostas.

Como funciona essa etapa?
Ao finalizar o preenchimento do formulário de inscrição e cumprindo os prérequisitos do programa, você deverá receber um e-mail informando o link para a
realização dos testes de interpretação de texto, conhecimentos específicos da área
e percepções.
Caso você não receba o e-mail, entre em contato com a equipe do CO.LETIVO
através do endereço: seleção@institutocanoa.org.

Dicas para a etapa:
• Procure um lugar calmo e silencioso para realizar os testes.
• Tenha próximo a você papel e caneta.
• Leia os enunciados com atenção.
• Algumas funcionalidades do formulário não são suportadas pela versão móvel,
então, então, se possível, procure preenchê-lo no computador.
• Se atente ao tempo previsto para responder cada um dos testes (15 minutos), pois
você terá apenas uma oportunidade para isso.
• Se organize para submeter todos os testes até o prazo final estipulado, que constará
no e-mail enviado com o link da etapa.
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Os testes
Teste 1.

Teste 2.

Conhecimentos específicos

Percepções

Esse teste faz parte do processo
seletivo porque é necessário que
o candidato tenha habilidades de
compreensão e interpretação de
texto para um bom desempenho
como residente e professor.

O segundo teste contempla assuntos
relacionados à área de conhecimento
da sua licenciatura. Ele está em nosso
processo porque para nós é essencial
que um bom professor tenha domínio
do conteúdo que irá lecionar.

O teste de percepções não é eliminatório e se divide em 2 etapas:
a primeira é composta por 8 perguntas de múltipla escolha e
você terá até 15 minutos para finalizá-la.

Ele é composto por 5 questões de
múltipla escolha contextualizadas
com a temática da educação,
e você deverá completá-lo em até 15
minutos.

As áreas de conhecimento são:
linguagens, exatas, ciências sociais e
ciências naturais. Você receberá um
e-mail com o teste específico que
deverá completar, de acordo com a
licenciatura que cursa.

Interpretação de texto

Esse teste também é composto por
5 questões de múltipla escolha e
você deverá respondê-lo em até 15
minutos.

Teste 3.

A segunda etapa contém questões dissertativas para que
possamos compreender melhor suas percepções acerca
da educação. Essa etapa não possui tempo estipulado para
preenchimento e estima-se que você levará entre 30 e 45
minutos para completá-la.
Para realizar o teste de percepções, tenha em mente que não
existe resposta certa ou errada, então seja o mais verdadeiro
possível. Ele faz parte do nosso processo seletivo porque
queremos entender sua opinião sobre alguns temas que serão
abordados e sua reação frente a algumas situações.
Dicas para a etapa dissertativa:
Estruture suas respostas com início, meio e fim e busque
exemplificá-las com situações contextualizadas à educação.
Nessa etapa, você terá a oportunidade de salvar seu progresso
e continuar depois, mas lembre-se do prazo final para envio
das respostas.
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Etapa 3.
Trabalho
em grupo

Como funciona a etapa?

Essa etapa é composta por uma dinâmica de trabalho
em grupo, com duração de 2 horas, a ser realizada
presencialmente*.

Essa etapa não é eliminatória e todos os candidatos que comparecerem serão
convidados a participar da entrevista final.

Caso aprovado na etapa 2, você receberá um e-mail com as informações sobre
a realização da etapa 3, como o link para agendamento da dinâmica e o local de
realização.
Nela, você será exposto a uma experiência de trabalho em grupo, característica às
formações do CO.LETIVO.

Por que uma dinâmica de trabalho em grupo?
Aqui no CO.LETIVO nós acreditamos na potência das comunidades de aprendizagem,
por isso todas as nossas formações se dão no formato de trabalho em grupo. Assim,
através da dinâmica, buscamos apresentar a você nossos métodos de formação e
também entender melhor como você se relaciona em situações de grupo.

Dicas para a etapa:
• Chegue com antecedência para evitar atrasos.
• Traga um documento com foto.
*Os(as) candidatos(as) que necessitarem poderão solicitar uma ajuda
de custo para locomoção em transporte público até o local da dinâmica.

• Não é necessário se vestir formalmente.
• O candidato que não comparecer à dinâmica será considerado desistente.
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Etapa 4.
Entrevista
A entrevista é a última etapa do processo seletivo.
Ela será realizada online, por videoconferência.

Como funciona a etapa?
Todas as entrevistas são individuais e conduzidas no mês de junho, com duração
aproximada de 1 hora.
Para realizar seu agendamento, você receberá um e-mail com datas e horários
disponíveis.

Por que uma entrevista?
A entrevista faz parte de nosso processo para que possamos te conhecer melhor,
em uma interação pessoal e individual.
Nela, buscaremos aprofundar algumas questões levantadas durante o processo
para garantir que os candidatos selecionados estejam de fato alinhados com a
visão e os valores do CO.LETIVO.

Dicas para a entrevista:
• Seja pontual. Nosso tempo de tolerância é de 5 minutos.
• Procure estar em local com boa conexão à internet.
• Caso não tenha acesso à um dispositivo que permita conexão por videoconferência
(computador ou celular com internet), a entrevista poderá ser realizada por telefone.

Resultado final
e alocação com
mentores

O resultado do processo seletivo será enviado por e-mail ao final do mês de junho.
Caso seja aprovado você terá um prazo para assinar o termo sinalizando o seu aceite.

Com a nossa turma formada, realizamos a alocação de cada residente com seu mentor.
O mentor será um professor obrigatoriamente do Ensino Fundamental 2 ou Ensino Médio,
observando a seguinte prioridade:
1. Alocação de residentes com mentor da mesma área de formação
2. Alocação de residentes segundo a indicação do segmento (Ensino Fundamental 2 ou
Ensino Médio) em que deseja realizar a imersão*
3. Alocação de residentes segundo a indicação de preferência em relação ao tipo de
escola (pública ou privada) onde deseja realizar a imersão*

* O programa não garante a alocação segundo as preferências indicadas no formulário

Responsabilidades
Ao fazer parte do CO.LETIVO,
espera-se que o residente:
• Participe, de maneira aberta e engajada, da formação inicial

imersiva e das formações semanais oferecidas pelo programa

• Cumpra a carga horária estabelecida para imersão nas
escolas parceiras

• Elabore e entregue no prazo estipulado as avaliações
solicitadas pelo programa

• Responda aos questionários e pesquisas enviados pelo

programa com o objetivo de aprimoramento da residência

• Respeite, no cumprimento das atividades da residência,
os acordos firmados com o mentor

• Cumpra, concomitantemente a residência pedagógica, com
suas obrigações perante a Instituição de Ensino Superior na
qual estuda

Ao fazer parte do CO.LETIVO,
espera-se que o mentor:
• Receba dois residentes do CO.LETIVO em sua sala de aula,
compartilhando abertamente suas práticas (8h/semana de
segunda a quinta)

• Participe da formação inicial imersiva e das formações
quinzenais oferecidas pelo programa

• Realize um encontro semanal de 1 hora com os residentes

para discussões sobre planejamento, práticas de sala de aula
e aprendizagem dos alunos

• Abra espaço no seu planejamento semestral para que cada um
dos residentes participe de maneira significativa na condução
de aulas, atividades e projetos

• Reflita sobre sua própria prática e aprenda junto com os
residentes e colegas da rede

• Apoie os residentes em seus processos de desenvolvimento
profissional

Agradecemos seu interesse
em fazer parte do CO.LETIVO
Esperamos que esse guia seja útil e o ajude durante o processo seletivo.
Se ainda restarem dúvidas ou se precisar falar com a gente,
nos contate pelo e-mail selecao@institutocanoa.org
Nos acompanhe através de nosso site, página de Facebook e Instagram
para se manter atualizado sobre o CO.LETIVO.

www.institutocanoa.com.br/co-letivo/
instragram @progamacoletivo

facebook/programacoletivo

