Fatec Barueri “Padre Danilo José de Oliveira Ohl”
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO - Instituto da Oportunidade Social
Curso: Gestão da TI
Turno: Vespertino
Semestre: Quinto
Observações: Instrutor de Informática
Esta função atuação dentro de um novo parceiro, chamado Projov, instituição renomada em cidades como
Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira, entre outras.
Principais atividades da vaga:
- Controle de aprendizado, frequência e comportamento dos alunos;
- Acompanhamento do desempenho do Monitor;
- Solucionar problemas ocorridos eventualmente, junto Ã instituição parceira;
- Acompanhamento da atuação dos professores de extensão escolar;
- Análise e seleção das fichas dos candidatos inscritos;
- Matrícula dos alunos início do curso;
- Organização das reuniões de pais;
- Controle e entrega do material didático uniforme para os alunos;
- Cadastramento e matrícula dos alunos no sistema Educacional, bem como lançamento das notas de todas
as disciplinas;
- Emissão dos boletins parciais e finais;
- Confecção e assinatura dos diplomas;
- Participação em eventos externos e internos como congressos, feiras, formaturas dos alunos, reuniões com
parceiros;
- Divulgação do IOS em diversos locais.
Experiências Exigidas:
- Atuação com ministração de aulas em informática, mesmo que informalmente, sem registro em Carteira de
Trabalho.
Desejável:
- ter atuado com aulas de informática, mesmo que informalmente.
- conhecimento sobre Terceiro Setor;
- conhecimento sobre a Lei de Cotas e Lei da Aprendizagem;
- conhecimento em Libras.
Local de Trabalho: Rua Pará¡, 159 â€“ Nova Aldeinha â€“ Barueri â€“ SP CEP 06440-070 (dentro do parceiro
Projov).
Horário de trabalho: 8h Ã s 17h30, sendo 1h30 de almoço.
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição R$ 20,50 ao dia, Convênio Médico e OdontolÃ³gico Bradesco,
Convênio com SESC, Convênio com CVC Santana.
Salário: R$ 2.800,00 com graduação completa ou cursando a partir do segundo ano;
R$ 3.000,00 com pÃ³s-graduaÃ§Ã£o completa na Área de Tecnologia da Informática.
Envio de currículos para rh@ios.org.br
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