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A Associação Raízes está recrutando profissional para atuar em um projeto de leitura e escrita 

com crianças do I segmento do Ensino Fundamental. O Projeto Navegando na Poesia será 

executado por dois anos junto à comunidade escolar em seis municípios da região da Bacia de 

Campos (São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Quissamã, 

Carapebus e Macaé) em convênio com a Petrobras. O profissional deve contribuir para a 

realização do objetivo do Projeto: “Promover o acesso à leitura e à escrita por meio de 

atividades lúdicas e participativas nas escolas públicas, levando em consideração a cultura local 

e regional”. 

 

Perfil desejado para exercer a função de COORDENADOR DE PROJETOS. Busca-se 

profissional com ensino superior nas áreas de serviço social, administração, economia ou 

correlatas, com experiência comprovada de no mínimo 6 anos na área. 

 

Principais atribuições e responsabilidades: 

 Estabelecer rede de relações institucionais; 

 Elaborar cronograma de atividades; 

 Planejar agenda de reuniões; 

 Monitorar e avaliar execução do projeto; 

 Elaborar relatórios de resultados do projeto; 

 Avaliar e executar cronograma físico-financeiro; 

 Promover a organização de atividades comunitárias; 

 Coordenar eventos; 

 Elaborar relatórios técnicos; 

 Estabelecer e dialogar com os parceiros na implementação do projeto; 

 Organizar reuniões de avaliação, acompanhamento e planejamento; 

 Avaliar desempenho da equipe; 

 Implementar atividades de capacitação de educadores internos e externos; 

 Realizar relatório de atividades; 
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 Divulgar as ações dos projetos, facilitando a interação entre os grupos envolvidos, assim 

como entre estes e a Associação;  

 Zelar pelo patrimônio da Associação e do convênio;  

 entre outras atribuições e responsabilidades relacionadas ao bom desempenho da função.  

 

Carga Horária de Trabalho: 

Carga horária de 44 horas semanais.  

Local de Trabalho:  

Campos dos Goytacazes/RJ 

Remuneração proposta: 

Salário Bruto: R$ 6.500,00 

Benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale refeição e/ou alimentação e vale transporte. 

 

Informações complementares: 

 A contratação será via Carteira de Trabalho e Previdência Social (CLT – Consolidação 

das Leis Trabalhistas), sendo que, inicialmente, por um período de experiência de até 

90 (noventa) dias, visando à verificação de desempenho;  

 Necessária disponibilidade para viagens (inclusive para trabalhos à noite ou durante 

finais de semana e feriados); 

 Necessário ter boa comunicação (oral e escrita) em Língua Portuguesa; 

 Necessário ter postura ética, respeitando as diferenças da própria equipe e dos demais 

envolvidos; 

 Necessário ter domínio prático de operacionalização em ambiente Windows e 

aplicativos do pacote Office. É imprescindível ter amplo conhecimento no programa 

EXCEL, além de internet e ferramentas básicas de microinformática e de comunicação 

em rede, entre outros;  

 Necessário ter compromisso com: as premissas do Projeto, a justiça ambiental, a 

igualdade de gênero e etnia, as formas de trabalho da Associação. 
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Interessados, favor enviar currículo atualizado para o e-mail: 

associacao@neabc.org.br 

 

No assunto do e-mail deverá constar: COORDENADOR DE PROJETOS - 

Projeto Navegando na Poesia. O prazo final para recebimento de currículos é 

dia 15 de novembro de 2018. 
 


