

Congregação de Nossa Senhora
Divisão de Recursos Humanos
Setor de Seleção de Pessoal

SELEÇÃO INTERNA E EXTERNA
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA seleciona profissional para atuar como
Professor Espaço Maker (Unidade Ipanema)
ATIVIDADES
- Atuar na facilitação de aulas baseadas em material prévio, neste primeiro momento, para alunos de
Fundamental II;
- Responsável pela organização da Sala Maker (antes, durante e após as aulas);
- Estudar links curriculares entre conteúdo do Currículo de Inovação “Nave à Vela” e Projeto
Pedagógico da Colégio Notre Dame;
- Assegurar a fluidez das aulas (articulação entre rede de professores e coordenação pedagógica,
respeitar fluxo e regularidade das aulas, cronograma e transparência das aulas para a comunidade
escolar desenvolver política de utilização do Espaço Maker);
- Utilização das ferramentas e maquinários (impressora 3D, cortadora à laser e silhouette);
- Preparação de kits e separação de materiais para as aulas;
- Edição e propostas de melhoria e expansão do espaço a partir de olhar estratégico e uso do
ambiente de aulas.

REQUISITOS




Graduação completa na área Pedagógica e/ou Tecnológica;
Especialização na área Pedagógica/Tecnológica será um diferencial;
O funcionário (a), para participar da seleção deverá estar há 1 ano em sua atual função; ter
participado de 80% dos encontros de treinamento/desenvolvimento oferecidos pela instituição;
ter participado de no mínimo um curso externo na área específica de atuação.

OBSERVAÇÕES




Oferecemos: Plano de Saúde e Odontológico; Ticket alimentação; Convênio Farmácia; Auxílio
Educação para o funcionário e para seus dependentes;
Horário: 07:00 às 12:15 (segunda a sexta);
Remuneração: hora/aula referente ao segmento Fundamental II.

INFORMAÇÕES: Os candidatos internos deverão encaminhar sua solicitação diretamente a
Psicóloga Organizacional (Maria Rosa), assinado por sua chefia imediata, ciente de que está
participando da seleção interna, indicando a vaga que está se candidatando. Os candidatos
externos deverão encaminhar seu currículo para o e-mail: rh.ipa@notredame.org.br informando o
nome da vaga (Professor Espaço Maker).
Ambos até o dia 12/06/2018. Não serão recebidos documentos fora do prazo estabelecido.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2018.
Divisão de Recursos Humanos / Setor de Seleção de Pessoal

