PROCESSO SELETIVO PRAÇA - 02/2016
NAVE DO CONHECIMENTO DE TRIAGEM
FUNÇÃO

Monitor
de
Lan
Table

VAGAS

01

Termo aditivo 016/2015 ao Contrato de Gestão 010/2013
PERFIL DESEJADO
ATRIBUIÇÕES
ENTREVISTA
Profissional com curso superior concluído ou em Planejar e desenvolver método de
andamento e ter noções de inglês técnico, o/a trabalho a ser executado na área de
Monitor/a de Lan Table trabalhará em turnos, na parte tecnologia, visando despertar nos/as
da tarde e na parte da noite, no horário de 12:00h às usuários/as da unidade o interesse nos
21:00h, de terça a sábado e no domingo e feriado em implementos oferecidos na Internet, na
regime de escala de 09:30h às 16:30h. Perfazendo uma Lan Table e na Biblioteca Digital; auxiliará
jornada de 43 horas semanais, podendo ser aplicado os usuários no cadastramento para
Data/Hora:
44 horas semanais em caso de necessidades.
utilização Lan Table será a interface
03/11/2016
Acompanhara os usuários da Internet, Lan Table e da principal da Nave para interagir e dialogar
Das 9 às 13h
biblioteca digital, promovendo o uso de Internet. com usuários/as,
estimulando o
Responsável
Interagirá diretamente com o/a usuário/a despertando interesse
dos/as
mesmos/as. Charles Siqueira
sua curiosidade e vontade de descobrir novos Eventualmente poderá dar aulas nos – Coordenador
conhecimentos e integrá-los aos implementos cursos no qual esteja habilitado e
da Nave do
oferecidos, acompanhara os usuários na apresentação treinado.
Conhecimento
dos equipamentos e aplicativos existentes nas Outras atribuições inerentes à função e
Unidades, eventualmente poderá dar aulas nos cursos ao Projeto Nave do Conhecimento,
no qual esteja habilitado e treinado, auxiliará os visando dar assistência aos usuários e os
usuários no cadastramento para utilização Lan Table no devidos esclarecimentos.
caso de necessidade.
Supervisionará o desenvolvimento dos serviços
atribuídos ao setor sob sua responsabilidade, estando
subordinado
diretamente
ao
Coordenador
Administrativo, ao Administrador e Coordenador da
Nave do Conhecimento nas atividades diárias.
Experiência na área de ciência e tecnologia de 1 ano.

Para agendar o horário de sua entrevista, envie um mail para charles@redeh.org.br
Para a entrevista, dirigir-se na data especificada acima, com o currículo em mãos.
Endereço da Nave do Conhecimento de Triagem: Rua Bérgamo, 320 – Bairro Carioca – Triagem – Rio de Janeiro/RJ
Maiores Informações: 22621704 – R. 24 ou 964373780/993660821

INÍCIO EM

04/11/2016

