
 

Vaga para estágio em  

Recrutamento e Seleção 

Sobre o Ensina Brasil 

O Ensina Brasil é uma startup social que visa criar uma rede de lideranças para a educação.  

Trabalhamos para que, um dia, todas as crianças e jovens tenham uma educação de qualidade.  

  

Temos um programa de desenvolvimento de lideranças que consiste no recrutamento, seleção e formação de 

jovens talentos, de diversas carreiras, para se tornarem professores em escolas públicas vulneráveis por 2 anos 

e futuras lideranças para todo sistema educacional. Em menos de três anos de operação, tivemos 

aproximadamente 23.000 inscritos de todos os Estados do país e selecionamos  

230 participantes (Ensinas) que hoje atuam como professores e recebem a formação e acompanhamento do 

programa para se desenvolverem como futuras lideranças.  

  

Somos parte da rede global Teach for All, presente em mais de 45 países, e temos entre os principais parceiros 

apoiadores a Fundação Lemann, Instituto Sonho Grande, Fundação Itaú Social, The Haddad Foundation, 

Instituto Samuel Klein e Omidyar Network, além de contar com o apoio institucional de organizações como a 

Bain&Co e Fundação Estudar.  

  

Conheça mais neste vídeo (bit.ly/2yJU5EU) ou visite www.ensinabrasil.org.  

 

Sobre a vaga 

Somos uma startup, então temos muita coisa para ser feita e criada. Nós acreditamos em uma 

construção em conjunto com os (atualmente 230) participantes do programa (“Ensinas”), que 

estão em 3 estados diferentes. Temos metas ambiciosas de crescimento em recrutamento e  

seleção para 2020, portanto o trabalho do estagiário(a) será essencial para garantir a divulgação 

e a estrutura do processo seletivo seguindo cronograma previamente definido.   

 



 

 

Principais Responsabilidades   

Apoiar a definição de critérios de aprovação do Processo Seletivo  

Criação de relatórios com os dados do processo seletivo 

Organizar o agendamento e o reagendamento de dinâmicas de grupo e de entrevistas  

Monitorar e manter comunicação constante com candidatos do Processo Seletivo  

Registrar controles de qualidade do processo para acompanhamento em tempo real  

Executar campanha de recrutamento do Processo Seletivo 2020 (email marketing, divulgação através de 

parceiros, divulgação em mídias sociais) 

Requisitos   

Cursando qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo;  

Excel intermediário Inglês intermediário;  

Ter pelo menos uma experiência profissional relevante prévia (podendo ser empresas juniores, entidades, 

voluntariado, etc.); 

Habilidades de comunicação interpessoal e resolução de problemas;   

 Habilidades de planejamento, organização e multitarefas;  

Identificação com a cultura e valores da organização: Orgulho de fazer parte, A responsabilidade é nossa, 

Resiliência com Propósito, Busca pela Excelência, Idealista mas Pragmático, e Somos todos alunos. 

Condições da vaga 

Benefícios: R$1300,00; VT; VR; e seguro de vida  

Local de atuação: São Paulo, próximo ao metrô Paulista (linha amarela)  

Inscreva-se! As inscrições serão aceitas até 24 de Maio de 2019.    

  

Se interessou? Preencha o questionário abaixo:  https://forms.gle/rwGZFHfJzbTFwomx8  

  

  



 

Parceiros  

 


