MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS
EDITAL DE SELEÇÃO
O MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS, através do seu CENTRO DE
PROMOÇÃO AO TRABALHO-CPT vem tornar público o edital de seleção para a
função de PEDAGOGO/A para atuar em projeto de formação profissional de
adolescentes e jovens, conforme as regras descritas:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrega de currículo no período: 01 a 08 de julho de 2016.
Seleção de currículo: Dia 11 de julho de 2016
Entrevistas: Dias 14 e 15 de julho de 2016
Resultado da Seleção: 19 de julho de 2016
Local para entrega de Currículo: Secretaria geral do Movimento República de
Emaús – Rua Yamada nº 17, Bengui - Belém/Pa ou para o e-mail:
emaus@movimentodeemaus.org

REQUISITOS NECESSÁRIOS para a função pedagogo/a: quantidade 01
• Graduação em Pedagogia;
• Experiência no atendimento de adolescentes e jovens;
• Experiência em entidades da sociedade civil que atuam com direitos
humanos;
• Capacidade de atuar em equipe e organizar reuniões e encontros;
• Identificação com as temáticas da conjuntura nacional e internacional de
promoção e defesa dos direitos humanos em geral e específicos de crianças
e adolescentes;
• Da carga horária exigida: 40 horas semanais;
• Horário de trabalho: das 08:00 às 17:00 de segunda a sábado.
ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELA(O) CONTRATADA(O):
• Atendimento de crianças e adolescentes e famílias;
• Organização de propostas curriculares e conteúdos de cursos
profissionalizantes;
• Organização de grades curriculares para cursos com adolescentes
aprendizes;
• Participação em reuniões e eventos ligados a infância;
• Produção sistemática de relatórios;
• Organização de reuniões com adolescentes e com famílias;
• Representar a entidade quando solicitada(o);
• Participar em reuniões internas, externas, planejamentos e outros sempre que
solicitada(o) pela instituição;
• Elaboração de planos de trabalho em sintonia com a proposta políticopedagógica institucional.
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