OPORTUNIDADE PROFISSIONAL
Tecnologia com Credibilidade

ESPECIALISTA TÉCNICO - EDUCAÇÃO
E CAPACITAÇÃO
(contratação celetista para início imediato)
PERFIL E ESCOPO DE ATUAÇÃO
Profissional com experiência mínima de 6 (seis) anos em atividades educacionais relacionadas à
estruturação de ações de capacitação técnica em temas de Tecnologia da Informação e Comunicação,
para atuar na estruturação de um projeto piloto de capacitação, a ser executado pela Facti como
Instituição Científica e Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
●

Apoiar a definição de disciplinas técnicas e seu respectivo conteúdo programático, tanto para
ensino a distância quanto presencial;

●

Apoiar na seleção de plataforma didática para ensino presencial ou a distância;

●

Apoiar na preparação de docentes e revisão do conteúdo de aulas;

●

Auxiliar na estruturação do mapeamento por demanda de competências técnicas regionais;

●

Auxiliar no levantamento de requisitos e necessidades para a estruturação de projeto piloto.
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REQUISITOS TÉCNICOS E HABILIDADES
Obrigatórios:
●

Ter participado em projetos de P&D de média e alta complexidade;

●

Experiência mínima de 6 anos, acadêmica ou profissional, no desenvolvimento de metodologias e
sistemas de avaliação de ensino;

●

Conhecimentos em planejamento e execução de ações de capacitação;

●

Conhecimentos de plataformas e metodologias de ensino;

●

Conhecimentos do mercado profissional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação; e

●

Competência na elaboração de relatórios, documentos e comunicações de escopo técnico.

Desejáveis:
●

Experiência acadêmica ou profissional prévia na realização de estudos, diagnósticos e análise de
resultados e impactos.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Pós-graduação (“lato sensu”) em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da
Computação, Sistemas de Informação ou áreas similares. Mestrado ou Doutorado serão considerados um
diferencial.
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Para se candidatar, envie um
e-mail para
vagas@facti.com.br,
com o assunto
“Vaga para Especialista Técnico
- PS 0258”.
Anexe o seu currículo e
informe também sua
pretensão salarial.

