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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2023 

 

A Clara Amizade, associação ligada à Arquidiocese de Salvador, torna público o Processo Seletivo 

Simplificado, para contratação de um(a) Coordenador(a) de Pedagógico. 

1. DAS INSCRIÇÕES: Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá, no período de 05/01/2023 a 

09/01/2023, enviar currículo e um vídeo de apresentação de 60 (sessenta) segundos, 

gravado com o celular na horizontal para o e-mail: rh@claraamizade.org.br, colocando no 

assunto: Seleção Coordenador de Pedagógico/2023.  

1.1. Os candidatos que não enviarem os dois itens (currículo e vídeo) ou enviar após o 

prazo não participarão do processo seletivo. 

2. DAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: Ser Graduado(a) em Pedagogia, ter experiência comprovada 

de no mínimo seis meses em gestão/coordenação pedagógica, bom relacionamento 

interpessoal, saber trabalhar em equipe, ser proativo, organizado, dinâmico, comunicativo e ter 

capacidade de liderança. Ter experiência com o Terceiro Setor será um diferencial. 

3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Construir documentos pedagógicos para a 

Associação; Contribuir com as matrículas; Acompanhar as ações pedagógicas nas Unidades de 

atuação dos projetos; Planejar, orientar e monitorar as ações pedagógicas com os Educadores; 

Auxiliar o educador na construção do seu plano de ação e planejamento; Construir bases de 

estudos com referências bibliográficas para formação dos educadores; Planejar a formação 

continuada dos educadores; Planejar com os educadores as cotações e compras dos materiais 

das oficinas e cursos; Definir projetos pedagógico que necessitam de recursos; (seleciona e 

encaminha para mobilização de recursos, a fim de perceber parcerias possíveis para atender as 

demandas); Organizar junto a coordenação reuniões de equipe e Jornadas Pedagógicas;  

Construir e aplicar ferramentas de avaliação dos indicadores de desenvolvimentos; Elaborar e 

apresentar relatórios mensais e de final de atividades, relativas às suas atuações; Acompanhar o 

desenvolvimento dos educandos nas turmas; Participar dos eventos organizados dos projetos; 

Contribuir com a organização e desenvolvimento de temas sobre a formação humana e cidadã; 

Construção junto a equipe do tema norteador bianual; Elaboração de mini projetos pedagógicos 

e culturais, junto a equipe educativa; Acompanhamento e avaliação da metodologia Clara 

Amizade; Participar digitalizar os relatórios e atas de reuniões; Contribuir com a Construção do 

Plano de Formação Humana e Cidadã do público-alvo da Associação; Contribuir com a criação 

de avaliações para ser aplicado junto aos educandos, sobre o projeto; (junto com Assistente 

Social e Coordenadora de Projetos); Contribuir na minimização da evasão. (Elaborando e 

executando estratégias junto a gestão e a equipe educativa); Contribuir com a elaboração de 

projetos. 

4. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: Contrato de trabalho regido pela CLT, com carga horária de 

40h semanais, salário: R$1.907,80 por mês, vale transporte, plano odontológico, seguro de vida, 

bem-estar social, PAF virtual (assistência médica virtual) e alimentação quando na associação 

(casa sede). 


