
 

 Termo de Referência para Contratação de 

FORMADOR LOCAL  

Projeto Aula Digital Manaus 

 

CONTEXTO 

A Fundação Vitória Amazônica (FVA) é uma Organização da Sociedade Civil de inovação socioambiental que 
alia conhecimento tradicional e técnico-científico para a promoção de alternativas adequadas ao 
desenvolvimento socioeconômico regional sustentável. Nossa atuação se dá em três programas de 
intervenção: Conservação Para Gente, Geopolítica da Conservação e Gente Para Conservação, tendo este 
último a missão de promover e facilitar o acesso ao conhecimento, mobilizar a participação crítica e atuante 
de atores sociais em ações educativas para o desenvolvimento socioambiental regional. 

Desde maio/2017, a FVA executa o Projeto Aula Digital, em Manaus, atendendo 265 escolas da rede pública 
municipal, com vistas à formação de professores para melhoria da qualidade da Educação por meio da 
inovação educativa com uso de tecnologias, onde estudantes e professores têm oportunidade de aprimorar 
suas habilidades e competências. 

O Aula Digital é um projeto da Fundação Profuturo (iniciativa da Telefônica, Fundação Telefônica e 
Fundação Bancária La Caixa/Espanha implanta em 28 países. No Brasil, ele é realizado pela Fundação 
Telefônica, e em Manaus, executado pelo FVA em parceria com Secretaria Municipal de Educação (SEMED)  

São pilares do projeto:  

 Formação de professores e acompanhamento na escola, conteúdos pedagógicos digitais, e 
equipamentos tecnológicos; 

 Formação de professores para a Inovação Educativa: gestão e práticas educativas com uso de 
tecnologias digitais; 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem para estudantes: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
Tecnologia e Cidadania; 

 Entrega de equipamentos, por meio da “Maleta portátil”, composta por laptop com roteador (para 
uso do professor), tablets (para uso dos estudantes), mini projetor, tela de projeção. 

Com a perspectiva de ampliar o Projeto Aula Digital em Manaus, a FVA contratará FORMADOR LOCAL, 
profissional responsável por acompanhar in loco o desenvolvimento do citado projeto nas escolas 
participantes. 

ATRIBUIÇÕES 

 Participar de todos os processos formativos do projeto; 

 Realizar encontros de sensibilização nas escolas participantes do projeto; 

 Assessorar tecnicamente as escolas, orientando sobre o uso do kit tecnológico, assegurando o uso 
dos conteúdos da plataforma digital do projeto; 

 Realizar formações com assessores da SEMED, gestores, pedagogos e professores, incentivando o 
uso da plataforma digital, das tecnologias no ambiente educacional e da inovação educativa; 

 Contribuir na elaboração das formações e demais materiais que possam ser direcionados aos 
gestores, pedagogos, professores e assessores da SEMED; 

 Coletar dados para a produção de diagnósticos de campo (mapeamento de atores e conhecimento 
da realidade) nas comunidades escolares, contribuindo para a alimentação das informações do 
banco de dados; 

 Auxiliar na avaliação e monitoramento do projeto, apontando experiências e oportunidades 
identificadas; 



 

 Ser o ponto focal entre a escola e a equipe executora do projeto (FVA), atuando como um facilitador 
e garantir a comunicação, o incentivo à participação da comunidade escolar e a resolução de 
problemas; 

 Participar de reuniões semanais de status com a Gerente do Projeto e os Assistentes de Gerência do 
Projeto; 

 Produzir relatórios conforme orientação de assistente de gerência; 

 Agendar visitas com as escolas seguindo as orientações dos assistentes de gerência. 

 

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS 

 Curso superior completo de Pedagogia, Licenciaturas, Informática, Ciências da Computação, Design 
Educacional e áreas afins; 

 Conhecimentos práticos em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) aplicadas em 
projetos e programas educativos; 

 Experiência em temas como: Tecnologias Aplicadas ao Currículo, Inovação Educativa, Mobilização 
Comunitária e Educação do Campo são diferenciais; 

 Experiência na formação de docentes, especificamente em áreas como TDICs e Inovação na 
Educação / Tecnologia na Educação; 

 Domínio de ferramentas básicas de computador (Pacote Office – Word, Excel, Power Point) e 
Internet (pesquisa, não redes sociais); 

 Conhecimento sobre ambientes virtuais de aprendizagem (plataformas digitais); 

 Conhecimento na criação de conteúdos para plataforma digitais e objetos de aprendizagem. 
 

HABILIDADES DESEJADAS 

 Proatividade, boa capacidade de organização e agilidade; 

 Flexibilidade para lidar com imprevistos, mudanças e buscar soluções alternativas para os 
problemas; 

 Facilidade em lidar com tecnologias e plataformas digitais; 

 Bom relacionamento interpessoal, incluindo público da comunidade escolar (lideranças 
comunitárias, jovens, crianças), e olhar atento às necessidades dos docentes envolvidos; 

 Boa expressão oral e escrita, com capacidade de síntese a partir de dados coletados; 

 Experiência em coleta dados e na realização de observação participante em campo; 

 Conhecimento da estrutura e funcionamento da rede pública de ensino de Manaus (desejável); 

 Facilidade para o trabalho em equipe multidisciplinar; 

 Facilidade em participar de planejamentos e coordenar atividades em grupo, propiciando um 
ambiente de aprendizagem cooperativa. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Local de trabalho: Escolas da rede pública municipal participantes do Projeto Aula Digital e escritório 
da FVA em Manaus. 

 Regime de Trabalho Celetista (CLT) – 40 horas semanais. 

 Disponibilidade para participação em atividades aos sábados (esporadicamente). 

 Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida e ajuda de custo (transporte e 
alimentação). 

 

 



 

FASES DA SELEÇÃO E PRAZOS: 

1. Apresentação de propostas: De 08 a 21 de abril de 2019. 

Encaminhar os documentos e o currículo em PDF  para o e-mail: rh@fva.org.br –  Assunto: 
“Seleção Projeto Aula Digital – Formador Local”. 

As propostas deverão conter:  

(i) Currículo (máximo 3 páginas), em formato PDF, informando a pretensão salarial; 
(ii) Carta de Apresentação, em formato PDF, destacando porque seu perfil é adequado para a 

vaga e qual o seu interesse em contribuir para o projeto (1 página); 
(iii) Apresentar 2 (duas) referências profissionais (telefone e e-mail) que possam fornecer 

informações sobre seu histórico profissional: inserir os dados no corpo do e-mail.  

2. Entrevistas: 25 e 26 de abril /2019. 
3. Resultados: até 29 de abril/2019. 

 

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO: 02 de maio de 2019 

*Documentos complementares poderão ser solicitados aos candidatos selecionados para entrevistas. 

** Dúvidas e questionamentos devem ser feitos até 17 de abril de 2019 pelo e-mail: rh@fva.org.br 
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