ANEXO I
DAS VAGAS – FUNÇÃO – JORNADA DE TRABALHO - REMUNERAÇÃO

Cargo
Supervisão
pedagógica

Perfil
Profissional habilitado
para acompanhar o
trabalho realizado
pelos ministrantes.
Possuir
disponibilidade para
viagem.

Atribuições
Sistematizar o processo de
aprendizagem das turmas e
acompanhar o desempenho dos
ministrantes.
Responsabilizar-se por toda a
parte pedagógica do curso.
Os pontos a serem avaliados
serão sinalizados pelo Comitê
Gestor da Escola.

Professor

Graduação em áreas
afins, com experiência
na área da política da
criança e do
adolescente. Possuir
disponibilidade para
viagens.

Elaborar o planejamento das
aulas, contendo a metodologia a
ser utilizada, bem como o
material de apoio às formações.
Entregar um artigo sobre o
conteúdo da aula;

Tutor

Ter graduação na área Auxiliar os trabalhos de
de ciências humanas, conclusão do curso pelo sistema
Possuir curso de
on line.
informática e dominar
ambiente tecnológico.

Nº de profissionais

Jornada de
trabalho

Período

Remuneração

Atividades a serem desenvolvidas

02 supervisores,
40 horas
sendo um para
acompanhar as
turmas dos polos de
João Pessoa e
Campina Grande
(116 municípios) e o
outro para os polos
de Monteiro, Patos
e Sousa (107
municípios).

12 meses R$ 3.000,00

5 equipes de (6
seis). Um professor
por módulo para
cada um dos polos.

12 meses R$ 100,00
hora/aula

Ministrar aulas nos Centros de Treinamento;
Aplicar avaliação de desempenho e
aprendizado dos cursistas.

02 (dois)
meses.

Mediação entre professores e alunos para
realização do trabalho de conclusão e dar
todo o apoio necessário ao cursista para
desempenho do trabalho conclusão,
viabilizando todas as demandas necessárias.

160 horas/aula

5 (cinco) tutores,
4 horas
sendo um para cada semanais
polo de formação.

- Acompanhar os cursos nos polos de
treinamento;

Natureza de
trabalho
Planejamento
Coordenação

- Aplicar as avaliações de desempenho dos
professores e de aprendizado dos
conselheiros;
-Entregar relatório sistematizado, ao final de
cada curso;
- Participar das reuniões do comitê gestor.

R$ 100,00
hora/aula

Ensino

e

