Edital 005-2015
OFICINA ESCOLA DE LUTHERIA DA AMAZÔNIA
EDITAL DE SELEÇÃO
Projeto PCU Manaus - Mobilização de Adolescentes e Jovens

A OELA é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos que desenvolve ações voltadas
para a educação profissionalizante de adolescentes e jovens amazônidas, respeitando os princípios da
utilização racional e sustentável dos recursos naturais da região. Nossa missão é executar ações que visem
o desenvolvimento sustentável, a formação cidadã e educacional do público com o qual trabalha.

Resumo do projeto: O projeto “Projeto PCU Manaus - Mobilização de Adolescentes e Jovens” é
uma parceria com o UNICEF e irá mobilizar 02 grupos de adolescentes e jovens entre 12 e 19 anos (cada
grupo com 50 participantes) de cada bairro priorizado na PCU Manaus (Jorge Teixeira e Santa Etelvina).
Estes grupos serão articulados e consolidados por meio de oficinas temáticas, participação direta nas suas
comunidades, atividades culturais, fortalecendo a participação cidadã destes nos espaços de discussão
acerca dos direitos sociais.

1. CARGO
1.1. COORDENADOR TÉCNICO

Pré-requisitos: curso de especialização na área de gestão; experiência profissional em coordenação e
projetos sociais com adolescentes e jovens.

Responsabilidades: Atuar de maneira articulada com a direção da organização; elaborar estratégias, bem
como, implementar ações para o estabelecimento de alianças e parcerias intersetoriais; acompanhar o
desenvolvimento do projeto incluindo supervisão e orientação da equipe de trabalho; planejar as
atividades que garantam a execução do projeto; garantir a execução das atividades conforme
planejamento; monitoramento e avaliar o impacto do projeto; elaborar relatório técnicos e estatísticos
para a gestão da organização e parceiro; outras funções correlatas.
Salário: R$ 2.000,00
Carga horária: 40 horas/semanais
Período: 08 meses
Vínculo: CLT
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2. PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1. O processo de seleção das propostas será analisado por membros responsáveis da Oficina Escola de
Lutheria da Amazônia (OELA).

2.2.

Os

profissionais

interessados

devem

encaminhar

currículos

em

oportunidades@oela.org.br escrevendo o cargo pretendido no assunto do email.

2.3. Período de envio dos currículos: de 17 a 20 de novembro de 2015.

Site: www.oela.org.br
Facebook: www.fb.com/oelabrasil
Instagram: www.instagram.com/oelabrasil
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