
 

 Termo de Referência para Contratação de 

ESTAGIÁRIO 

Projeto Aula Digital Manaus 

 

CONTEXTO 

A Fundação Vitória Amazônica (FVA) é uma Organização da Sociedade Civil de inovação socioambiental que 

promove a sustentabilidade na Amazônia por meio da integração do conhecimento tradicional e técnico-

científico, para a proposição de políticas públicas e criação de valor compartilhado para o desenvolvimento 

socioeconômico regional. Possuímos três programas de intervenção: Conservação Para Gente, Geopolítica 

da Conservação e Gente Para Conservação, tendo este último à 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. Este projeto visa a 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 por meio de formações e atividades práticas em sala de aula. 

 

O Aula Digital é um projeto da Fundação Profuturo (iniciativa da Fundação Telefônica e Fundação Bancária 

La Caixa / Espanha) implementado em mais de 28 países. No Brasil, ele é realizado pela Fundação Telefônica 

Vivo, é executado pela FVA em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

 

Para auxiliar na execução do Projeto Aula Digital em Manaus, a FVA estará selecionando 01 (um) candidato 

à vaga de Estágio, abaixo segue atribuições e qualificações necessárias: 

ATRIBUIÇÕES 

• Participar de todos os processos formativos do Projeto. 

• Contribuir na organização da coleta de documento demandados em visita das escolas; 

• Coletar dados para produção de diagnósticos de campo (mapeamento de atores e conhecimento da 

realidade) nas comunidades escolares, contribuindo para o registro das informações do banco de 

dados. 

• Auxiliar na elaboração e impressão de materiais para visitas nas escolas, demandados pela equipe;  

• Auxiliar na preparação de material para a formação continuada;  

• Auxiliar o assistente administrativo nas atividades diárias. 

 

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

• Cursando a partir do 5º período de Administração, Estatística ou áreas afins;; 

• Domínio avançado do Pacote Office (Word, Excel, Power Point), de preferência em EXCEL;  

• Conhecimento no uso das ferramentas do Google Forms; 

• Organização, controle e arquivamento de documentos e coleta de dados; 

• Acompanhamento e controle da entrega de documentos; 

• Auxiliar no registro e controle de banco de dados; 

• Disponibilidade de 6h/dia; 

 



 
HABILIDADES DESEJADAS 

• Pró-atividade, boa capacidade de organização e agilidade. 

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

problemas;  

• Bom relacionamento interpessoal, incluindo público da comunidade escolar (lideranças 

comunitárias, alunos da rede municipal de ensino), e olhar atento às necessidades dos docentes 

envolvidos. 

CONDIÇÕES DO ESTÁGIO - 

• Local -: Escritório da FVA em Manaus e pelo menos 30% da carga horária em atividade externa nas 

escolas atendidas pelo projeto. 

• Estágio Remunerado – 30horas semanais (CLT – Regime de Trabalho Celetista) 

• Benefícios: Bolsa (1 salário mínimo), seguro de vida e ajuda de custo (transporte). 

FASES DA SELEÇÃO E PRAZOS: 

1. Envio de Currículos e documentos: até 08/12/2019  

Encaminhar os documentos e o currículo em PDF  para o e-mail: tatiana@fva.org.br 

 –  Assunto: “Seleção Projeto Aula Digital – Estagiário”, os seguintes documentos: 

(i) Currículo em formato PDF; 

(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) Comprovante de matrícula ou Declaração do curso. 

 

2. Entrevistas: 17/12/2019 

3. Resultados: 19/12/2019 

 

 

PREVISÃO DE -INÍCIO DO ESTÁGIO: 06/01/2020 

 

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

** Dúvidas e questionamentos devem ser feitos até 06 de janeiro de 2019 pelo e-mail: tatiana@fva.org.br 
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