OPORTUNIDADE: VAGA DE ESTÁGIO CONECT@ - exclusiva para pessoas
negras ou indígenas
A Conect@ - Comunidade Virtual de Aprendizagem da Conexsus, está com
seleção aberta para vaga de estágio. O objetivo é apoiar o planejamento e
a execução de projetos de ensino-aprendizagem virtual sobre temas
socioambientais relevantes para frentes de atuação da Conexsus.
A oportunidade é exclusiva para pessoas negras ou indígenas, cursando
graduação em Pedagogia ou Letras e residentes na cidade ou região
metropolitana do Rio de Janeiro.
Pessoas interessadas devem se cadastrar na plataforma Super Estágios
(https://www.superestagios.com.br/index/) e se candidatar à vaga nº
130194, marcando a opção de autodeclaração de raça/cor. A data limite
para candidaturas é 18 de janeiro de 2022.
Veja abaixo os detalhes da oportunidade.
ATIVIDADES:
● Redação e revisão de textos em português (Word).
● Preenchimento de planilhas de informações (Excel).
● Criação e monitoramento de e-mails para turmas das formações
(Google Admin).
● Montagem de apresentações (PowerPoint).
● Organização de textos, vídeos e imagens das formações (Google
Sala de Aula).
● Atendimento e apoio às turmas e às equipes das formações quanto
a consulta de materiais, entrega de exercícios e acesso a reuniões.
● Controle de lista de presença, termos de autorização e outros
registros de formações.
● Leitura e redação de textos simples em inglês.
● Apoio à produção de relatórios de projetos em português.
● Suporte na facilitação de oficinas e apresentações institucionais.
● Agendamento de reuniões.

PRÉ-REQUISITOS PARA A VAGA:
● Cursando graduação em Pedagogia ou Letras, em instituição de
ensino reconhecida pelo MEC.
● Interesse pela área de ensino-aprendizagem e de impacto social e
ambiental.
● Conhecimentos intermediários ou avançados em Pacote Office.
● Facilidade para lidar ou aprender sobre ferramentas do Google.
● Ótima comunicação oral e escrita em português.
● Habilidade para falar em público.
● Facilidade para conviver com pessoas/redes diversas e
multidisciplinares.
● Boa gestão de tempo.
● Inglês básico.
● Empatia nas relações com pessoas e organizações de área rural ou
florestal.
● Ser uma pessoa autodeclarada negra ou indígena.
● Residir na capital ou região metropolitana do Rio de Janeiro.
● Habilidades com planilhas de Excel são consideradas diferenciais.
● Conhecimentos em design e/ou edição de imagem e vídeo são
considerados diferenciais.
HORÁRIOS E BENEFÍCIOS:
Carga: 6 horas/dia
Período: manhã ou tarde
Local de trabalho: Praia do Flamengo – Rio de Janeiro (RJ)
Bolsa: R$ 1.300,00/mês
Auxílio transporte: até R$ 19,80/dia.

SOBRE A CONECT@
Em 2020, a Conexsus criou a Conect@ - Comunidade Virtual de
Aprendizagem Conexsus - um programa que reúne materiais, metodologias
e projetos de ensino-aprendizagem. O objetivo do programa é estruturar e
executar formações e capacitações como estratégias transversais da

Conexsus no fortalecimento do ecossistema de negócios comunitários de
impacto socioambiental.
Os materiais e as formações executadas pela Conect@ são voltadas para
pessoas representantes ou relacionadas a organizações de base
comunitária rural ou florestal, e focam em temas pertinentes às frentes de
atuação da Conexsus, que são: acesso a recursos financeiros; modelagem
de negócios e acesso a mercados. Todos os processos de ensinoaprendizagem seguem metodologia participativa institucionalizada e são
executados, atualmente, em formato 100% virtual, pelas plataformas
Google Sala de Aula e Zoom.
A Conect@ tem hoje 54 materiais completos de ensino-aprendizagem
sobre: Modelagem de Negócios, Gestão Financeira, Inteligência de
Mercado, Mercado Institucional, Produção, Gestão Social, Introdução ao
Crédito Rural, Cadeias da Sociobiodiversidade, e Planejamento e Gestão.
Esses materiais podem ser utilizados tanto em formações e capacitações
conduzidas pela equipe da Conect@, quanto em outros tipos de atividades
da Conexsus que envolvam troca de conhecimento. No portfólio de
formações do programa, há três projetos já estruturados e em vias de
abertura para novas turmas.

