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Instituto Arapyaú abre processo seletivo para 

Analista de Projetos de Educação Sênior – Programa Bahia 

 

I. Sobre o Instituto Arapyaú 

 

Desde 2008, o Instituto Arapyaú atua como instituição filantrópica, apartidária e 
dedicada a fortalecer redes transformadoras, que atuam na promoção da 
sustentabilidade. Acreditamos na colaboração como única forma de enfrentar os 
complexos desafios contemporâneos. Valorizamos o diálogo e buscamos conectar 
diferentes iniciativas e setores – social, privado, público e academia – para a 
construção coletiva de soluções inovadoras. 
 
A partir da compreensão sobre como o trabalho em rede pode responder a problemas 
complexos, desenvolvemos soluções estratégicas, financeiras, de articulação e de 
mobilização em conjunto a iniciativas alinhadas aos nossos princípios institucionais e 
programas prioritários. Veja o nosso relatório anual: https://arapyau.org.br/relatorios/. 
 

 

II. Escopo do trabalho e perfil do(a) especialista 

 

Escopo do trabalho: 

Será responsável por fazer a gestão dos projetos de educação no sul da Bahia, 
incluindo a estruturação do escopo do projeto, seu orçamento e cronograma. Realizar 
articulação e mobilização, entre setor público, comunidade e parceiros, onde o projeto 
é desenvolvido, incluindo a busca por parcerias e coinvestimento. 
Necessário conhecimento em áreas e processos que compõem a gestão municipal 
da educação, com foco nos principais aspectos da gestão pedagógica da educação 
municipal, estruturação das redes e sistemas de ensino, legislação específica da 
educação básica (Leis, MEC, CNE, etc.) e os principais documentos norteadores 
publicados. 
Local da sede de trabalho: Ilhéus - BA 
 

III. Principais atribuições da função 

• Elaborar e acompanhar a concepção de projetos de educação do Instituto; 

• Garantir excelência na gestão dos projetos de educação com estruturação e 

monitoramento de metas, indicadores, estratégias, ações, cronograma, 

relatórios e orçamento; 

• Realizar a governança do projeto, conectando os diversos parceiros do 

território; 

• Articular atores no território e para o território, incluindo parceiros para 

coinvestimento; 

https://arapyau.org.br/
https://arapyau.org.br/relatorios/
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• Realizar a articulação com poder público (estadual e municipal), com as 

secretarias de educação e com a comunidade escolar; 

• Participar da seleção e contratação dos parceiros, coordenar os contratos e 

acompanhar as entregas previstas; 

• Participar, realizar e conduzir reuniões de alinhamento, incluindo alinhamentos 

internos com gestores do Arapyaú; 

• Acompanhar as ações de implementação dos projetos; 

• Apresentar e implementar soluções para as necessidades do projeto; 

• Participar da elaboração de propostas para avaliação do projeto e sua 

implementação; 

• Realizar a criação e a execução do plano de comunicação dos projetos; 

• Apoiar a Gerencia nas ações transversais do Programa Bahia. 

 

IV. Perfil desejável 

Formação 
● Formação superior completa nas áreas de educação e/ou gestão pública;  
● Desejável pós-graduação em áreas similares. 

 
Requisitos 

● Atuação em projetos na área da educação (desejável experiência de 5 anos 
ou atuando em temas relacionados a educação com a gestão pública); 

● Capacidade de planejamento, elaboração, análise e avaliação de projetos; 
● Capacidade de articulação com organizações, setor público, comunidade e 

parceiros; 

● Domínio do pacote Office; 
● Inglês avançado; 
● Disponibilidade para viagens frequentes. 

 
Características Pessoais 
 

• Adaptabilidade  

• Pró atividade 

• Inovação  

• Mobilização  

• Bom relacionamento interpessoal  

• Comunicação assertiva  

• Autonomia  

• Organização   

• Capacidade de priorização sob alto volume de demandas 

 

V. Benefícios 

• Assistência médica Bradesco saúde 

• Vale Refeição/Alimentação flexível 
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• Seguro de vida 

 

VI. Inscrição para a vaga 

Interessados deverão enviar currículo para o e-mail: selecao@arapyau.org.br  até o 

dia 10/07/2022. 

mailto:selecao@arapyau.org.br

