
 

 

Edital 01/2017 

Professores – ano letivo 2018 

 

 

 
Santos, 7 de agosto de 2017 

A Associação Pedagógica Waldorf Santos, mantenedora da Escola Waldorf Santos de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, vem, por meio deste edital, informar abertura de processo seletivo 

que visa a contratação de Professores para atuar no ano letivo 2018. 

Vagas disponíveis e requisitos: 

 

Requisitos: 

 Licenciatura plena em Pedagogia (obrigatório) 

 Formação em Pedagogia Waldorf dirigida ao segundo setênio (concluído ou em curso) 

 Experiência em sala de aula com crianças da faixa etária correspondente 

 Experiência como professor em Escola Waldorf (desejável) 

 Residente na baixada santista ou com disponibilidade para morar na região 

 Disponibilidade para estágio na nossa escola ainda no ano letivo de 2017. 
 

Requisitos: 

 Licenciatura plena em Pedagogia (obrigatório) 

 Formação em Pedagogia Waldorf dirigida ao primeiro setênio (concluído ou em curso) 

 Experiência em sala de aula com crianças da faixa etária correspondente 

 Experiência como professor em Escola Waldorf (desejável) 

 Residente na baixada santista ou com disponibilidade para morar na região 

 Disponibilidade para estágio na nossa escola ainda no ano letivo de 2017. 



 

 

 
 

Requisitos: 

 Formação em Pedagogia 
 Formação/Especialização em Psicopedagogia (desejável) 
 Disponibilidade/Interesse para cursar Formação em Pedagogia Waldorf  
 Experiência em sala de aula com crianças com dificuldades de aprendizagem  
 Residente na baixada santista ou com disponibilidade para morar na região 
 Disponibilidade para estágio na nossa escola ainda no ano letivo de 2017. 

 
 
 

Requisitos: 

 Licenciatura plena em Pedagogia e/ou outras Licenciaturas (obrigatório) 
 Formação em Euritmia (concluída ou em curso) 
 Experiência como professor em Escola Waldorf (desejável) 
 Formação em Pedagogia Waldorf (concluído ou em curso) 

 

Processo de Seleção: 
 
Os interessados devem enviar currículo e breve relato biográfico para o e-mail  
secretaria@waldorfsantos.org, incluindo a vaga pretendida no assunto do e-mail até o dia 07 de 
setembro. 
 
A Escola Waldorf Santos entrará em contato com todos os candidatos, realizará agendamento de 
entrevistas com os selecionados e convidará para estágio ainda no ano letivo 2017. 
 
 
 


