EDITAL DE SELEÇÃO

A ASSOCIAÇÃO ALFASOL, entidade sem fins lucrativos, em parceria com a OEI –
Organização dos Estados Ibero Americanos para Educação, Ciência e Cultura e a
Secretaria Municipal de Educação de Teresina desenvolverão o Programa TeleSol,
no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. Para tanto está selecionando profissionais
para atuar como consultor, na modalidade produto, como: Coordenador Pedagógico
Geral, Coordenador de Polo, Monitor de Educação Profissional e Técnico
especializado em Educação Profissional

Atividades: Coordenador Pedagógico Geral
•

Coordenar, acompanhar e orientar a equipe de coordenadores de polo, monitores
de educação profissional e técnico especializado nas ações educativas
desencadeadas pela AlfaSol no âmbito do Programas TeleSol;

•

Monitorar a execução do cronograma de visitas às turmas pelos coordenadores
de polo e acompanhar o cumprimento das aulas dos monitores de educação
profissional nas turmas sob sua responsabilidade;

•

Realizar reuniões semanais de planejamento com a equipe,

•

Subsidiar a equipe nas questões teórico-pedagógicas;

•

Elaborar relatórios mensais das ações educativas desencadeadas nas escolas
atendidas, a partir de um roteiro pré-estabelecido;

•

Orientar a equipe de coordenadores de pólo, monitores de educação profissional
e do técnico especializado na elaboração das pautas das formações inicial e
continuadas, bem como dos relatórios e atas de reunião;

•

Apresentar as pautas das formações, antecipadamente à AlfaSol, para aprovação;

•

Elaborar instrumento de síntese de desempenho mensal da equipe;

•

Acompanhar as ações de distribuição do material didático e tecnológico, como
também a movimentação dos materiais nos locais onde for necessário, seguindo
os procedimentos formais da Secretaria;

•

Garantir o acompanhamento dos dados inseridos no Sistema Educacional em
relação à freqüência e avaliação dos alunos, propondo estratégias de intervenção
junto à gestão da escola;

•

Receber e conferir no ato da entrega o material didático encaminhado pela
AlfaSol.

Perfil necessário e Pré requisitos para a participação no processo de seleção:
•

Formação superior completa em pedagogia ou em humanas

•

Ter experiência em EJA

•

Possuir experiência em formação de professores

•

Ter experiência em coordenação de equipe

•

Conhecer o perfil do público atendido

•

Conhecer metodologias de ensino no âmbito da EJA

•

Dominar ferramentas básicas de informática: Word e Excel

•

Saber dialogar com diferentes sujeitos e com opiniões divergentes

•

Ter uma atitude pro ativa frente aos desafios cotidianos

•

Ter experiência em coordenação de equipe

•

Não ter vínculo com o serviço público

Carga Horária Prevista: 40 horas/Semanal
Remuneração: R$ 3.200,00
Vagas: 1 (uma)

Atividade: Coordenador de Pólo
•

Acompanhar in loco o desenvolvimento do Programa TeleSol e orientar a equipe
de professores na sua ação educativa;

•

Realizar reuniões mensais de planejamento com a equipe de professores;

•

Subsidiar a equipe de professores nas questões teórico-pedagógicas;

•

Elaborar relatórios mensais das ações educativas desencadeadas nas escolas
atendidas, a partir de um roteiro pré-estabelecido;

•

Participar da elaboração das pautas das formações inicial e continuadas, bem
como dos relatórios e atas de reunião;

•

Realizar o acompanhamento dos dados inseridos no Sistema Educacional em
relação à freqüência e avaliação dos alunos, bem como propondo estratégias de
intervenção junto à gestão da escola;

•

Manter diálogo constante com a gestão e a coordenação das escolas sob sua
responsabilidade, a fim de integrar as ações do Programa TeleSol na dinâmica
das escolas em geral;

•

Alimentar mensalmente e de forma sistemática o Sistema de Informação ao
Parceiro – SIP da AlfaSol;

•

Realizar as ações de distribuição do material didático e tecnológico, como
também a movimentação dos materiais nos locais onde for necessário, seguindo
os procedimentos formais da secretaria.

Perfil Necessário e Pré requisitos para a participação no processo de seleção:
•

Formação superior completa em pedagogia ou em humanas

•

Ter experiência em EJA

•

Possuir experiência em formação de professores

•

Ter experiência em coordenação de equipe

•

Conhecer o perfil do público atendido

•

Conhecer metodologias de ensino no âmbito da EJA

•

Dominar ferramentas básicas de informática: Word e Excel

•

Saber dialogar com diferentes sujeitos e com opiniões divergentes.

•

Ter uma atitude pro ativa frente aos desafios cotidianos

•

Não ter vínculo com o serviço público

Carga Horária Prevista: 40 horas/Semanal
Remuneração R$ 2.500,00
Vagas: 5 (cinco)

Atividade: Monitor de Educação Profissional
•

Ministrar aulas de Educação Profissional dos seguintes cursos: Comércio e
Varejo, Logística, Telesserviço e Ocupações Administrativas, de acordo com o
percurso formativo do programa;

•

Participar de reuniões mensais de planejamento com a equipe de professores;

•

Elaborar relatórios mensais das ações educativas desencadeadas nas turmas
atendidas pelo Programa TeleSol Pro, a partir de um roteiro pré-estabelecido;

•

Participar das reuniões semanais da equipe de coordenação

•

Cumprir a carga horária semanal de 20 horas distribuídas nas turmas sob sua
responsabilidade.

Perfil Necessário e Pré requisitos para a participação no processo de seleção:
•

Preferencialmente nível superior e admitido como mínimo o nível técnico

•

Ter experiência em Educação Profissional

•

Conhecer o perfil do público atendido

•

Conhecer metodologias de ensino que favoreçam o trabalho interdisciplinar na
Educação de Jovens e Adultos

•
•
•

Saber dialogar com diferentes sujeitos e com opiniões divergentes
Ter uma atitude pro ativa frente aos desafios cotidianos
Não ter vínculo com o serviço público

Carga Horária Prevista: 20 horas/Semanal
Remuneração: R$ 1.200,00
Vagas: 13 (treze)

Atividade: Técnico especializado em Educação Profissional
•

Realizar formação dos monitores de Educação Profissional para os seguintes
cursos:

Comércio

e

Varejo,

Logística,

Telesserviço

e

Ocupações

Administrativas;
•

Participar de reuniões semanais de planejamento com a equipe de professores;

•

Elaborar relatórios mensais das ações educativas desencadeadas nas turmas
atendidas pelo Programa TeleSol Pro, a partir de um roteiro pré-estabelecido;

•

Participar das reuniões semanais da equipe de coordenação;

•

Cumprir carga horária semanal de 10 horas, distribuídas conforme planejamento
pré-estabelecido pela coordenação pedagógica geral.

Perfil Necessário e Pré requisitos para a participação no processo de seleção:
•

Preferencialmente nível superior e admitido como mínimo o nível técnico

•

Ter experiência em Educação Profissional

•

Conhecer o perfil do público atendido

•

Conhecer metodologias de ensino que favoreçam o trabalho interdisciplinar

•

Saber dialogar com diferentes sujeitos e com opiniões divergentes

•

Ter uma atitude pro ativa frente aos desafios cotidianos

•

Não ter vínculo com o serviço público

Carga Horária Prevista: 10 horas/semanal
Remuneração: R$ 1.000,00
Vagas: 1 (um)

Processo de seleção:
Fase 1: Análise do currículo – Eliminatória. Data: 02 a 04 de abril de 2012
Fase 2: Entrevista – Classificatória. Data: 10 a 12 de abril de 2012
Fase 3: Produção de texto – Classificatória. Data: 10 a 12 de abril de 2012
Fase 4: Análise da Comissão – Data: 13 de abril de 2012
Fase 5: Divulgação dos resultados – Data: 16 de abril de 2012
Site: www.alfasol.org.br

Forma de contratação – Consultoria: PROJETO OEI/BRA-08/005
Vigência do contrato: 17 de abril a 31 de dezembro de 2012
Os interessados deverão enviar currículo, impreterivelmente, de 21 de março a 04
de abril de 2012 das 8h às 14h para a Secretaria Municipal de Educação de
Teresina A/C: Gerência de Ensino Fundamental – Sala 19 - Rua Areolino de
Abreu 1507 – Centro – Teresina – PI
rh@alfasol.org.br
Teresina/seleção

–

colocar,

CEP: 64. 000-180 ou para o E-mail:

obrigatoriamente,

no

campo

“assunto”:

