OPORTUNIDADE Nº 028/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR (A)
PEDAGÓGICO PARA ATUAÇÃO EM PROJETO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL RURAL NO ENSINO
MULTISSERIADO

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) torna público esse edital para as seguintes
disposições:
Art. 1º - A FAS contratará os serviços de um Gestor (a) pedagógico local para o
desenvolvimento de atividades relacionadas ao Programa de Educação e Saúde, com as
seguintes atribuições:








Planejar e gerenciar a execução de oficinas, encontros e ações relacionadas ao projeto
de formação dos professores;
Articular com Secretarias de educação, prefeitura e demais parceiros envolvidos para
implementação e manutenção das ações do projeto;
Organização de eventos técnicos;
Realizar o acompanhamento e avaliação pedagógica dos professores;
Elaborar relatórios mensais das atividades realizadas;
Acompanhar e atualizar os indicadores do projeto;

Art. 2º - São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
 Curso superior completo em Pedagogia;
 Experiência com práticas pedagógicas em classes multisseriadas;
 Experiência na formação de professores;
 Disponibilidade para viagens ao interior do estado;
 Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;
 Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;
 Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição;
Art. 3º - Os currículos serão selecionados pela Gerencia do Programa de Educação e Saúde e
os candidatos selecionados serão entrevistados por membros das Superintendências.
Art. 4º - O valor do salário dependerá da experiência do candidato selecionado, seguindo os
critérios de cargos e salários da FAS. O valor do salário mensal tem com referência a jornada
de 40 horas semanais. O regime de contratação será CLT, benefícios adicionais serão
concedidos.
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Art. 5º - Os currículos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: rh@fasamazonas.org no período de 03/12 a 09/12 de 2018. No título da mensagem de e-mail deve
constar: “Seleção Gestor (a) Pedagógico”

Manaus, 03 de dezembro de 2018.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
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