
 

 

 

FORMULÁRIO DE PERFIL DA VAGA - PRÉ-REQUISITOS  

 

Nome do Projeto: 25103 - UFABC/NTE – Especialização em Ciência e Tecnologia e Ensino de Química na 

modalidade à distância, no âmbito do Sistema UAB  

Nome da vaga/cargo: Bolsista de extensão para Gestão de curso de Especialização em EAD 
 

Quantidade de vagas: 02 + cadastro de reserva 

Local de Trabalho: Av. dos Estados, 5001. Bairro Bangu. Santo André - SP – Brasil - CEP 09210-580 

Horário de trabalho: Contratação por 12 meses - 10 horas semanais 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: Gestão do curso em termos das atividades executadas, 

produtividade, custos, escopo e prazos. Coleta, análise e elaboração estudos estatísticos, tabelas, 

demonstrativos em geral, relatórios técnicos e gerenciais. 

Coletar, analisar e organizar dados e informações necessárias à elaboração dos relatórios técnicos; Revisar, 

adaptar ou reescrever documentos necessários ao projeto; Analisar proativamente a documentação submetida 

pela equipe executora do projeto, garantindo a coerência técnica entre escopo, custo e prazos. Apoiar a 

Coordenação na gestão das informações pertinentes ao projeto; Identificar desvios quanto ao planejado para o 

projeto, reportando situações de riscos e orientando a Coordenação de forma a minimizar impactos no 

cronograma; Avaliar, consolidar e comunicar a Coordenação sobre possíveis mudanças de escopo, de modo a 

evitar problemas durante a execução do projeto; Participar de discussões tecnicamente relevantes e produtivas 

nos âmbitos da Coordenação no que se refere a monitoramento e qualidade do projeto. 

 

Exigências do cargo/vaga: 

Requisitos 

 Ser técnico administrativo da UFABC 

 Possuir nível superior completo 

 Ter experiência em gestão acadêmica, gestão de projetos. 

 Ter conhecimento dos sistemas acadêmicos da UFABC. 

 

Requisitos desejáveis 

 

 Ter experiência em gestão técnica, administrativa e/ou acadêmica de cursos oferecidos na modalidade 

Ead ou semi-presencial. 

 

 

Valor da Remuneração (Bolsa) R$:900,00 

 

Candidatos interessados deverão encaminhar currículo para agpprojetos@fundep.com.br até o dia 

29/08/2019, no Título do e-mail colocar número do projeto e nome da vaga: 25103 Bolsista de Extensão. 
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