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Mobilidade Interna 
N.º 03/2022

Membro de equipe para gerência de Educação de Jovens e Adultos

A Gerência de Seleção e Desempenho divulga:
Mobilidade interna para Gerência de Educação de Jovens e Adultos. O setor é responsável por gerenciar, 

implementar e executar políticas e diretrizes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em consonância com a 
legislação em vigor.

- Assessorar e mediar administrativamente a
coordenação do Projovem Urbano junto aos(às)
diretores(as) de polo;
- Implementar o Projovem Urbano de acordo com as
diretrizes nacionais do programa;
- Desenvolver e acompanhar a formação continuada de
professores(as).

Perfil Administrativo

- Assessorar e mediar pedagogicamente a coordenação
do Projovem Urbano junto aos(às) diretores(as) de polo;
- Implementar o Projovem Urbano de acordo com as
diretrizes nacionais do programa;
- Desenvolver e acompanhar a formação continuada de
professores(as).

- Ser professor(a) 40h ou com duas matrículas;
- Proatividade;
- Colaboração;
- Organização;
- Ser líder;
- Atuar estrategicamente;
- Visão sistêmica;
- Inovação e criatividade;
- Pensamento disruptivo;
- Capacidade de análise;
- Disposição para novos aprendizados;
- Capacidade de trabalhar com prazos curtos e metas.

Desejável:
- Experiência em gestão de programas, projetos e
políticas públicas;
- Experiência na Educação de Jovens e Adultos ou no
Projovem Urbano;
- Conhecimentos básicos de Word, Excel e Internet.

Perfil Pedagógico
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Perfil que buscamos

Local de trabalho, número de vagas e carga horária

- Principal atuação no Nível Central;

- 1 vaga para cada perfil;

- Disponibilidade para atuar das 9h às 19h
e, quinzenalmente, aos sábados das 8h às 13h (ajuste
será feito de acordo com a carga horária da matrícula).

Pré-requisitos para todas as vagas

- Ser professor(a) efetivo(a) do quadro da SME/RJ;

- Não ter sido apenado(a) em sanções administrativas
referentes à pontualidade, assiduidade ou outras
situações concernentes à vida funcional do(a)
servidor(a) que sejam de relevância administrativa nos
últimos dois anos;

- Ter concluído o estágio probatório;

- Não estar de licença médica por mais de 30 dias ou sem
alta e/ou licença sem vencimento.

Cronograma

- Inscrições: de 19/01 até 13/02.
- Análise das inscrições: de 14/02 até 18/02
- Entrevistas: de 21/02 até 23/02
- Resultado final: 24/02

Interessados

Para se inscrever preencha o formulário acessando pelo 
link: https://forms.office.com/r/b9HJq0CqtC

Informações complementares

- Os resultados serão disponibilizados nas mídias sociais e
nos canais oficiais da SME, conforme previsto no
cronograma;

- A movimentação dos(as) servidores(as) selecionados(as)
será efetivada com a apresentação do documento
contendo o pronunciamento da atual chefia - nada a opor
- com a estratégia de substituição do(a) servidor(a);

- A presente seleção interna não altera qualquer vínculo
empregatício ou funcional dos(as) servidores(as)
inscritos(as) e selecionados(as) com a instituição, e não
gera qualquer expectativa de direito quanto às condições
de exercício do cargo, o estatuto ou à remuneração.

https://forms.office.com/r/b9HJq0CqtC

