
 
 

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS 
 

 

Av. T-14 nº. 249 – Setor Bueno – Goiânia / Goiás 

 
 

 VAGA EM ABERTO PARA O CARGO DE INSTRUTOR (A) II PARA AULAS DE 
INCLUSÃO DIGITAL 

 
 
O processo seletivo terá validade de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, conforme necessidade da Organização, a contar da data da publicação do resultado 
final do processo seletivo. 

Os candidatos aprovados serão admitidos em ordem classificatória, de acordo com o número 
de vagas, quando se caracterizar a necessidade efetiva. Estes ficam comprometidos a 
assumir suas funções na OVG apenas após a assinatura do contrato. 

Os candidatos classificados poderão ser convocados a assumirem o respectivo cargo no 
prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de 
publicação do resultado final do processo seletivo, de acordo com a disponibilidade de vaga 
(s) e surgimento de novas, observados os mesmos critérios e requisitos do cargo, citados 
neste Termo de Referência. 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Planejar e desenvolver metodologia de ensino e aprendizagem voltadas para a inclusão 
digital e qualificação profissional de jovens, adultos e idosos, orientando-os nas técnicas 
específicas da área em questão. Avaliar processo ensino e aprendizagem; elaborar material 
pedagógico; sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada; garantir 
segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem; fazer 
registros de documentação escolar, de oficinas e de laboratórios. Prestar serviços à 
comunidade. Mobilizar capacidades comunicativas no desenvolvimento das atividades. 
 
PERÍODO: Integral  
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo + Curso Técnico 
MODALIDADE: CLT 
BENEFÍCIOS: Vale alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde, Seguro de Vida.  
REQUISITO: Experiência comprovada como Instrutor de Inclusão Digital de no mínimo 02 

anos.  

Os interessados poderão enviar seu Currículo para o e-mail: processo.seletivo@ovg.org.br 

ou apresentá-los na Gerência de Recursos Humanos da Organização das Voluntárias de 

Goiás, situada na Av. T-14 nº 249 – Setor Bueno – Goiânia / Goiás até o dia 25 de março de 

2016. 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

Análise Curricular: 28/03/2016 à 01/04/2016. 

Entrevista Técnica e Estudo Psicológico: 04/04/2016 à 08/04/2016. 

Resultado Final da Seleção: 12/04/2016. 
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