
 

 

PROCESSO SELETIVO 09/2018 
NAVE DO CONHECIMENTO DE TRIAGEM1 

 

FUNÇÃO 
/CARGO 

Nº 
VAGA
S 

FORMAÇÂO PERFIL DESEJADO OBS: 

 
Atendente 
Tecnologico/Recepcionista 

 

01 

 
Nível 
Médi
o 

Profissional responsável pela recepção do(a)s usuário(a)s da Nave, para orientá-los nos totens 
de cadastramento e para prestar informações sobre o funcionamento do espaço e os cursos 
oferecidos. Necessário ter boa relação interpessoal e noções básicas de 
informática. 

 
 
 
 
 

       Enviar o 
currículo com 
antecedência ou 
levar no dia da 
entrevista* 
 

 Contratação 
imediata 

Coordenador de Comunicação 
01 

Nível 
Superior 

Profissional responsável pelo desenvolvimento de material de divulgação e comunicação 
referentes às atividades com mídias digitais/sociais do projeto. 

 
Monitor de Lan Table 

 

 
01 

 
Nível Médio 

Profissional responsável pelo acompanhamento de usuários da Internet, Lan Table e da 
biblioteca digital. Interagirá diretamente com o/a usuário/a e, eventualmente, poderá dar 
aulas nos cursos no qual esteja habilitado e treinado. Necessário ter boa relação interpessoal. 
 

Auxiliar de Serviços Gerais - 
ASG 

02 
 

Nível 
Fundamental 

Profissional que executará atividades de conservação e limpeza das áreas internas e externas 
da Nave diariamente. Boa relação interpessoal. 

 
 
Instrutor Técnico 

 
01 

nível 
superior na 
área ou em 
andamento 

Profissional com conhecimento e experiência em cursos computacionais aplicáveis a sua área 
de atuação, que atuará visando uma integração do conteúdo programada na Nave com o seu 
conhecimento tecnologico e pedagógico Deverá desenvolver metodos dos cursos sobre o uso 
geral da Internet, dos equipamentos e ter conhecimento dos cursos constantes da grade de 
horários da unidade para o devido planejamento e aplicação dos mesmos.  
Nível intermediário Qualificações do Nível inicial mais o CCNA 3 completo, com experiência 
profissional e conhecimento de técnicas de trabalho de campo.  
Nível pleno: Qualificações do Nível intermediário mais o CCNA 4 completo com experiência 
profissional ou Certificação CCENT (módulo 1 e 2 do CCNA).  

 
 
 
Enviar o currículo 
com antecedência 
ou levar no dia da 
entrevista 
 

 Contratação 
imediata  

Administrador/a 
 01 Nível 

Superior 
Profissional responsável pela gestão administrativa da Nave, tais como dos funcionários e 
necessidades materiais, compras e acompanhamento de serviços de manutenção. Necessário 
ter boa relação interpessoal. 

*As entrevistas ocorrerão dia 17/08/2018 das 9 às 13 hs na sede da Redeh situada à Rua Álvaro Alvim, 21 – 16º andar. 
Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro 

Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454 

E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br 

Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93 
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1 
Situada à Rua Bérgamo, 320 – Bairro Carioca/Rocha – Rio de Janeiro/R 


