Instituto Crescer Legal - PROCESSO SELETIVO DE EDUCADORES SOCIAIS 2022
O Instituto Crescer Legal divulga a abertura de processo seletivo para contratação de
educadores(as) sociais.
1.

Função:

Educador(a) Social para atuação no Programa de Aprendizagem Profissional Rural, voltado para
adolescentes do meio rural, na região de Santa Cruz do Sul - Rio Grande do Sul:
- vaga imediata: Passo do Sobrado-RS
- cadastro de reserva
2.

Atribuições:

- Ministrar oficinas diárias no Curso de Gestão Rural e Empreendedorismo, com conteúdo variado, de acordo
com o Projeto Pedagógico aprovado, os quais compõem a temática abrangente de gestão rural
(planejamento, informática, noções de espaço geográfico, meio ambiente, microeconomia, história e vida
social das comunidades, trabalho com pessoas, direitos da criança e do adolescente, associativismo,
empreendedorismo, entre outros).
- Operacionalizar a proposta de currículo do Projeto Pedagógico do Programa de Aprendizagem Profissional
Rural, ordenando o desenvolvimento dos eixos curriculares, adequando-os à realidade dos adolescentes;
elaborar o planejamento das oficinas correspondentes.
- Trabalhar em equipe, sob coordenação pedagógica do Instituto Crescer Legal, atuando como educador(a)
social.
- Participar das ações de formação, qualificação e orientação propostas pelo Instituto Crescer Legal, à
distância e presenciais, inclusive na sede do Instituto em Santa Cruz do Sul-RS.
3.

Competências:

- Maturidade emocional;
- Responsabilidade;
- Relacionamento interpessoal;
- Trabalho em equipe;
- Liderança;
4.

Conhecimentos Desejados:

- Educação;
- Planejamento Técnico-Pedagógico;
- Empreendedorismo;
- Gestão rural;
- Políticas Públicas para crianças e adolescentes;
- Informática básica;
- Realidade da agricultura familiar e do meio rural;
- Condução de grupos;
- Trabalho com famílias.

- Capacidade de escuta e acolhimento;
- Ética profissional;
- Atitude positiva frente a problemas;
- Facilidade para aplicar conhecimentos na prática.

5.

Requisitos:

- Desejável: Ensino Superior em Licenciaturas, Serviço Social, Psicologia ou outras com afinidade; ou Técnico
Agrícola.
- Ter trabalhado com adolescentes por no mínimo 2 anos;
- Ter algum tipo de vivência no meio rural;
- CNH categoria B;
- Disponibilidade para dedicação no turno da tarde em 2022;
- Disponibilidade para morar ou deslocar-se diariamente para o local do curso.
6.

Processo Seletivo:

Os(as)
interessados(as)
devem
educadorsocial@crescerlegal.com.br :

encaminhar

exclusivamente

para

o

e-mail

- currículo;
- carta pessoal dirigida à comissão de seleção, por meio da qual demostre e justifique seu interesse em
ser educador social no Programa de Aprendizagem Profissional Rural.

Período de recebimento de currículos: 12/01 a 20/01/2022

