SELEÇÃO DE CONSULTOR EDUCACIONAL

Global Communities Brasil é uma organização de desenvolvimento comunitário
internacional. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em desenvolver
projetos de investimento comunitário trabalhando com as comunidades para criar
mudanças positivas e duradouras. Em parceria com a empresa John Deere, Global
Communities está executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através
desta publicação contratar um (a) consultor (a) com experiência na área de gestão
educacional em espaços escolares para Catalão, GO. Sendo assim, solicitamos o envio
do CV, uma carta de manifestação de interesse, plano de trabalho e proposta
financeira, conforme os passos de seleção abaixo.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Assessoria e treinamento para voluntários de John Deere e a administração de
uma Escola Estadual de Ensino Fundamental para a constituição/ativação de
conselho de pais e mestres.
2) Assessoria e treinamento para voluntários de John Deere e a administração de
uma Escola Estadual de Ensino Fundamental para a constituição/ativação do
grêmio estudantil.
3) Assessoria e treinamento para voluntários de John Deere para a adaptação e
aplicação da ferramenta 5S1 para a comunidade escolar.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento destas atividades é de 45 dias, com
um início imediato.
3.

PRÉ-REQUISITOS
1) O consultor deverá demonstrar capacidade técnica para a realização da
atividade em espaços escolares;
2) Experiência em elaboração de planos de trabalho na área de gestão escolar e
pedagógica;
3) Experiência como supervisor escolar, diretor de escola, coordenador
pedagógico ou atividades afins no setor educacional;
4) O profissional deverá ser graduado em Pedagogia com experiência em práticas
pedagógicas ou especialização em Gestão Educacional;
5) Habilidade de tomar um tema técnico enfocado em empresas e adaptar a
abordagem para um contexto e população alvo escolar;

1

5S tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar toda a empresa para a Qualidade
Total, através da organização e da disciplina no local de trabalho. (Fonte: Wikipedia).
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6) Experiência comprovada de liderar sessões de treinamento de adultos para
aplicação de palestras e atividades com crianças e adolescentes e;
7) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Envio da carta de manifestação de interesse, currículo, plano de trabalho e
proposta financeira até às 12h do dia 24 de junho de 2016 (sexta-feira).
2) Entrevista com a comissão de avaliação de GCB (Data a ser agendada);
3) Entrevistas de candidatos pré-selecionados com o Comitê de Voluntariado
John Deere – Catalão;
4) Contratação do consultor (a) selecionado (a).

5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
2) Aos cuidados de: Roseli Bianchi.
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