
REFÚGIO 343
PROFESSOR(A) DE INFORMÁTICA | DESCRIÇÃO DA VAGA

Contratação: PJ Local de trabalho: São Paulo/SP (formato híbrido) Período: 5 meses (início imediato)

SOBRE O REFÚGIO 343

O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de

refugiados e migrantes no Brasil. Vivemos o que é hoje o maior desafio migratório da história do

hemisfério ocidental, atualmente o segundo maior do mundo, sendo ainda a maior crise

humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela já fez com que

5.6 milhões de pessoas deixassem o país, muitos dos quais buscam esperança no território brasileiro.

Nosso time é uma família, formado por pessoas com espírito altruísta, que sonham com um mundo

melhor e investem seus dons para sua transformação.

OBJETIVO

Estamos em busca de um(a) Professor(a) de Informática para compor a equipe da Escola Refúgio

em São Paulo com sede em espaço cedido por parceiros do Refúgio 343 na região central da

cidade de São Paulo. O profissional será responsável por desenvolver o material didático e ministrar

aulas presenciais para refugiados e migrantes. O formato de trabalho será híbrido, parte home

office e parte presencial, com 40 horas semanais e disponibilidade para trabalhar aos finais de

semana.

RESPONSABILIDADES

● Desenvolver material para curso básico e intermediário de informática

● Ministrar aulas de informática

● Oferecer aulas práticas e dinâmicas com uso de metodologias ativas, mantendo o cuidado

dos alunos e analisando o desenvolvimento para o aprendizado

● Preparar atividades para engajamento dos alunos

● Controlar presença e assiduidade dos alunos, anotando faltas, notas, reforço, aplicação e

correção de avaliações



● Levantar necessidades e requisitos do projeto

● Acompanhar e monitorar ações de acordo com o cronograma do projeto

● Reportar semanalmente KPIs

● Prestar atendimento direto aos refugiados e migrantes quando necessário

QUALIFICAÇÃO

● Experiência como professor de informática de no mínimo 1 ano

● Desejável formação em tecnologia da informação

● Experiência em assuntos educacionais

● Gostar de trabalhar com pessoas

● Desejável conhecimentos de inglês e espanhol

● Organização pessoal, proatividade e engajamento

● Relacionamento interpessoal

● Comunicação oral e escrita

● Solução de problemas

● Orientação a ação

● Definição de prioridades

● Gestão de tempo

● Autoconhecimento e inteligência emocional

● Aptidão técnica

CANDIDATURA

Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o seu CV

e Carta de Motivação até 14 de outubro de 2021. Os documentos devem  estar em pdf e

nomeados da seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE

MOTIVAÇÃO. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para fabrizio.jacobucci@refugio343.org.

Boa sorte!

https://forms.gle/y4UMH9FVfTrUqWFU6
mailto:fabrizio.jacobucci@refugio343.org

