
 
 

Pisada do Sertão 

                                VAGAS ABERTAS 

 

Entrega de currículo de 16 a 20 de dezembro 

13:00 as 17:00 horas  

 
Local: Associação Cultural Pisada do Sertão 

Endereço: Rua Maria das Dores de Carvalho, 156 centro  

Cidade: Poço de José de Moura - PB 

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

REQUISITOS:  
Formação em pedagogia; experiência comprovada em gestão ou coordenação 

pedagógica; experiência em formação de educador; conhecimento sobre terceiro setor e 

educação não formal, gostar de se relacionar com pessoas; ser multidisciplinar, 

multitarefas e gostar de entender sobre diversos assuntos; organização e planejamento; 

ter facilidade em contornar problemas inesperados; ter facilidade de falar em público. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Liderar processos de formação e planejamento pedagógico da equipe interna e 
parcerias; 

 Acompanhar e monitorar ações definidas e resultados esperados; 

 Coletar e Sistematizar dados do contexto educacional da organização; 

 Aplicar tarefas de desenvolvimento institucional; 

 Desenvolver mecanismos de produção de conhecimento. 

 

CLT 1 VAGA 

 

EDUCADOR DE LEITURA 

 

REQUISITOS:  
Formação em curso superior (completo ou em formação); experiência com atividades 

com crianças e adolescentes; curso complementar na área de leitura, literatura, escrita, 

formação de leitores ou contação de histórias, gostar de se relacionar com pessoas; ser 

multidisciplinar, multitarefas e gostar de entender sobre diversos assuntos; organização 

e planejamento; ter facilidade em contornar problemas inesperados; ter facilidade de 

falar em público. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Influenciar a formação de leitores através de oficinas práticas de leitura, escrita, 
oralidade e interpretação textual ; 

 Conduzir processos de formação de agentes de leitura; 

 Realizar ações internas e intinerantes de incentivo à leitura; 

 Desenvolver práticas criativas e inovadores de incentivo a leitura 

 

CLT 1 VAGA 

 



 
 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS: 

Ensino médio completo ou curso superior incompleto, disponibilidade para trabalhar em 

horário comercial, conhecimento intermediário de informática com certificado, 

experiência na área administrativa e financeira. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Gerenciar o arquivamento de documentos. 

 Elaborar e encaminhar ofícios, declarações e atestados. 

 Conferência de documentos recebidos e a serem enviados. 

 Realizar agendamento de reuniões, visitas e atendimentos. 

 Criar, compartilhar e monitorar ferramentas para coleta de dados para as áreas 

da organização que necessitarem. 

 Produzir e emitir relatórios e boletins informativos. 

 Elaborar planilhas financeiras; 

 Seguir rotinas administrativas e financeiras; 

 Emitir relatório financeiro mensal. 
 

CLT 1 VAGA 

 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS: 

Ensino médio completo, ou curso superior incompleto, disponibilidade para trabalhar 

em horário comercial, conhecimento avançado em informática com certificado, domínio 

do pacote Microsoft Office (word, excel, power point, access, publisher), internet e 

redes sociais, aplicativos, bloco de notas e blog. Ter experiência em sala de aula, 

Facilidade em comunicação; Dinamismo e saber lidar com público jovem. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar aulas de educação digital (teoria e prática); 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 

 Participar dos planejamentos e formações da equipe. 

 Organizar e zelar pela limpeza dos equipamentos do laboratório. 

 

CLT 1 VAGA 

 

INSTRUTOR DE EMPREENDEDORISMO 

 

REQUISITOS:  

Curso superior em administração ou em curso, experiência comprovada como 

ministrante de cursos de empreendedorismo, ter experiência em sala de aula, facilidade 

em comunicação; dinamismo e saber lidar com público jovem. 

 

 

 



 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar aulas de empreendedorismo (teoria e prática); 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 
 

SOBRE A VAGA: Carga horaria flexível de acordo com módulos a serem ministrados 

 

DESEJÁVEL: Ter registro como MEI  

 

Pagamento por prestação de serviço 

 

 

Instrutor de Serigrafia 

 

REQUISITOS: 

Experiência profissional na área de atuação. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar oficina de serigrafia (teoria e prática); 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 

 

DESEJÁVEL: Ter registro como MEI 

 

Pagamento por prestação de serviço 

 

 

Instrutor de Espanhol 

 

REQUISITOS: 

Curso superior completo, espanhol fluente, experiência em sala de aula, facilidade em 

comunicação; dinamismo e saber lidar com público infanto juvenil. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar aulas de espanhol; 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 

 

DESEJÁVEL: Ter registro como MEI 

 

Pagamento por prestação de serviço 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrutor de Produção Cultural 

 

REQUISITOS:  

Curso superior completo ou em curso, experiência comprovada na área de atuação, ter 

experiência em sala de aula, facilidade em comunicação; dinamismo e saber lidar com 

público jovem. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar aulas de produção cultural (teoria e prática); 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 

 

DESEJÁVEL: Ter registro como MEI 

 

Pagamento por prestação de serviço 

 

 

Instrutor de Designer Gráfico 

 

REQUISITOS:  

Ensino médio completo ou cursando nível superior, experiência comprovada na área de 

atuação, ter experiência como instrutor de curso e oficinas na área, facilidade em 

comunicação; dinamismo e saber lidar com público jovem. 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, preparar e realizar aulas de design gráfico; 

 Apoiar os participantes com orientações e esclarecimentos sobre conteúdo. 

 Acompanhar o desempenho individual dos educandos. 

 Elaborar relatórios e registros pedagógicos. 

 

DESEJÁVEL: Ter registro como MEI 

 

Pagamento por prestação de serviço 

 

 

 

 

Maiores informações: 83 9 96548299 

 

 

 

 


