
 
Estágio extracurricular em mediação pedagógica digital para apoiar em         

projetos de formação permanente e web conferências . 
 

REQUISITOS:  

● Estudantes de pedagogia, letras, comunicação ou áreas afins a partir do 6º 
período.  

● Disponibilidade e estrutura para trabalho remoto (computador/internet/espaço 
adequado). 

● Domínio de pacote office.  
● Habilidade e Manejo de ferramentas e recursos digitais básicos  
● Excelente capacidade de comunicação oral e escrita; 
● Habilidade de trabalho em equipe, colaborativo e disponível a acompanhar 

processos internos de desenvolvimento profissional e organização dos processos 
de trabalho; 

● Utilização de ferramentas de Web conferências;  

 
 
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:  
 

1. Conhecimentos de ambientes virtuais de ensino, tais como moodle e          
google classroom; 
2. Habilidade para apoio na tutoria e mediação de turmas de Ensino a            
Distância, incluindo contato por WhatsApp através de grupos e contato individual,           
apoio no acesso ferramentas digitais como Moodle, google classroom e google           
meets; Experiência  
3. Domínio de ferramentas digitais tais como google meet, padlet, H5P,          
Genially, Jambord e goconqr. 
 

 
 
ATRIBUIÇÕES: 

● Apoiar na elaboração de atividades com uso de ferramentas e recursos           
digitais;  

● Apoio no manuseio e publicação de conteúdos nos ambientes virtuais de           
aprendizagem; 

● Apoio aos participantes das atividades formativas nas inscrição e acesso          
das formações realizadas em ambiente virtual; 

● Acompanhar Web conferências, estimulando os participantes através do chat,         
postagem de links e da comunicação verbal; 

● Participar como mediador de grupos de Whatsapp, postagem de mensagens,          
links e conteúdos;  

● Estabelecer contatos institucionais com os participantes das conferências e         
com toda equipe técnica envolvida, antes , durante e depois das atividades            



 
formativas.  

● Garantir o cumprimento dos fluxos administrativos coletando documentos        
comprobatórios das atividades formativas realizadas; 

● Acompanhar a execução dos planos de promoção e educação em saúde           
desenvolvidos pelas equipes durante as oficinas através do Whatsapp,         
contatos telefônicos.  

● Participar de reuniões de equipe.  
 
 

Carga horária: 20 horas semanais  

Modalidade de contratação: Estágio (trabalho remoto) 

Oferecemos: Ambiente de cooperação e trabalho em equipe; Declarações de 
participação; Bolsa Mensal; Atuação em ambiente remoto (a ser revisto conforme 
recomendações sanitárias).  

Duração: 6  meses iniciais (mediante aprovação dos 3 meses iniciais de 
experiência) 

Submissão da candidatura a Seleção: de 22 de março a 25 de março de 2021. 

1ª etapa: Envio de documentação 

Será realizada uma pré-análise da documentação.  

 

2ª etapa: Dinâmica online em grupo  

Será realizada no dia 26 de março, no turno da tarde, a ser confirmada              
conforme o número de candidatos selecionados na primeira etapa.  

3ª etapa: Entrevista  

Será realizada do dia 27 a 29 de março, para os aprovados na segunda              
etapa.  

 

Interessados devem enviar o currículo e a Carta de intenções destacando           
habilidades e competências adequadas ao estágio para        
cedapsvirtual@cedaps.org.br/ Assunto: Estágio em mediação pedagógica       
digital  
 
Os resultados finais serão comunicados apenas aos candidatos convidados 
para as entrevistas. 
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