
SELEÇÃO DE CANDIDATO 

–CONSULTOR PEDAGÓGICO

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO 

O IPE é uma escola de educação básica que existe para oferecer à comunidade uma alternativa cristã diferenciada de 

ambiente escolar, comprometida com a excelência acadêmica e um currículo norteado pelas verdades da Palavra de 
Deus, com a finalidade de levar o aluno ao conhecimento pessoal de Cristo e ao desenvolvimento de um caráter cristão, 

preparando- o assim para uma vida de serviço a Deus e à comunidade. 

PARTE 1 – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

1. PROPÓSITO E TAREFAS ESPECÍFICAS DA FUNÇÃO

Atuar como Consultor Pedagógico do corpo docente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais. Auxiliar na 

Gestão do Desenvolvimento Profissional do corpo docente. Fazer observações diárias de aulas, planejar e 

organizar workshops e treinamentos específicos com o corpo docente a partir dos desafios e dificuldades 

observadas nas aulas. Selecionar e promover cursos e seminários de formação continuada para todo o corpo 

docente, sob a orientação do Coordenador de Desenvolvimento do Colégio, conforme as diretrizes da Direção 

e do Cosnelho da Mantenedora (APAB). Preencher e gerar relatórios de forma clara e organizada. Manter e 

fazer a gestão de um banco de dados atualizado referente às observações de aulas e dos planos de ação de 

cada professor/série/segmento.  

2. QUALIFICAÇÕES DO CANDIDATO

Função: Consultor Pedagógico 

ESSENCIAL DESEJÁVEL 

FORMAÇÃO 
 Formação Superior em Pedagogia ou

Licenciatura.
 Especialização na área de Educação, Gestão 

e/ou Planejamento.

 Cursos complementares

na área de técnicas de

aprendizagem e/ou

tecnologia educacional.



EXPERIËNCIA 

 Experiência em Orientação
Educacional;

 Experiência em Planejamento
Pedagógico/Didático;

 Experiência em gestão de pessoas.

 Experiência em gestão de tecnologia

educacional;

 HABILIDADES 

 Excelentes habilidades de 

comunicação escrita e verbal. 

 Bom conhecimento em inglês.

 Bom conhecimento em informática.

 Habilidade de liderar, participar e

facilitar as reuniões com outros

profissionais do Colégio.

 Estratégico, capaz de planejar com

antecedência e de manter um trabalho

de     longo prazo.

 Auto-motivação

 Capaz de desenvolver e motivar

Outras pessoas 

 Habilidades de liderança e de gestão

QUALIDADES 
PESSOAIS 

 Facilidade de trabalhar em equipe

e capacidade de trabalhar por
conta própria.

 Flexibilidade, habilidade de

permanecer calmo(a) e de

mediação de conflitos.

 CONDIÇÕES 
DE       

TRABALHO 

 40 horas semanais

 Salário a combinar

 Contrato: CLT
 Benfícios: Hpvida, Uniodonto.

3. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Após ler com atenção e se certificar de que atende aos requisitos essenciais o candidato(a) deverá enviar 

currículo para o email: selecao@ipeonline.com.br. E estar disponível para participar do processo seletivo 

que será realizado por meio de análise curricular, prova escrita e/ou de aptidão e entrevista. 

mailto:selecao@ipeonline.com.br

