
Edital de Contratação de prestação de serviços Pessoa Jurídica (PJ)
para Assistente da Coordenação Pedagógica na ESCAS – Escolas Superior de

Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a escola do IPÊ

Interessados devem encaminhar o currículo para vagas@grhbrasil.com.br, de 25/08/2021 até
05/09/2021 com o nome da vaga no assunto.

Função Assistente da Coordenação Pedagógica

A quem se reporta Coordenação Pedagógica da ESCAS

Com quem
interage
diretamente

Secretaria da ESCAS, Docentes e alunos

Responsabilidades ● Estruturar agendas e cronogramas de cursos nas modalidades
presencial, blended e online

● Sistematizar informações e elaborar relatórios para apoiadores e
financiadores

● Gerenciar a disponibilização de cursos/materiais didáticos e
outros recursos para professores e alunos, através do ambiente
virtual de aprendizagem da ESCAS, considerando as
orientações da Coordenação Pedagógica e dos Designers
Instrucionais

● Acompanhar as aulas conforme determinação da coordenação
● Fazer relatoria das aulas para a Coordenação
● Orientar os alunos sobre o material, ou direcionar os docentes

quando necessário
● Fazer correção de provas
● Formalizar e monitorar a emissão de certificados via AVA
● Apoiar a elaboração de propostas técnicas de cursos

internacionais e in company
● Realizar pesquisas em sites específicos para a coordenação,

auxiliando na elaboração de propostas

Disponibilidade ● 20 horas semanais

Forma de
contratação

● Prestação de serviços – PJ
● Home office

Competências ● Formação superior



● Conhecimento na gestão de projetos educacionais
● Proficiência na língua inglesa
● Conhecimento do Pacote Office
● Facilidade em acessar e utilizar aplicativos via web relacionados

a elaboração de objetos pedagógicos

É desejável ● Formação superior na área de biologia da conservação e/ou
áreas correlatas

Habilidades ● Organização
● Pontualidade
● Boa comunicação oral e escrita
● Facilidade de relacionamento
● Empatia
● Pró-atividade

Salário ● R$ 5.000,00/mês

Esta vaga de Assistente busca um profissional dinâmico e conhecedor de tecnologias

para apoiar as tarefas do dia a dia de cursos híbridos na ESCAS.

O Assistente atuará diretamente com a Coordenação da escola, apoiando a elaboração

de propostas, relatoria, estruturação dos cursos no ambiente AVA, monitoramento dos mesmos

e interação com alunos e docentes.

Este profissional se reporta diretamente à Coordenação e interage com toda a equipe

da escola e IPÊ, mais diretamente com a secretaria, docentes e alunos.

O trabalho pode ser realizado a distância, com algumas interações presenciais em

Nazaré Paulista (SP),  agendadas previamente para reuniões de planejamento e interação

com a equipe.

Há necessidade de fluência tecnológica,  pró-atividade, paciência e cortesia para as

interações com alunos e docentes.

A filosofia da escola é por uma educação afetiva, em que os aspectos de respeito, bom

humor, capricho na estética e conteúdo e qualidade são valorizados.


