
FUNDAÇÃO EUDACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO – FUNAM 
   RECURSOS HUMANOS  

                                    Avenida Jefferson Gitiranna, 1.422, Cícero Passos 
                                                        E-mail: rh@funam.com.br 

Telefone: 38 3743-9350 

 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO 
 

VAGA – ASSESSOR ACADÊMICO 

A Fundação Educacional Alto Médio São Francisco – FUNAM, comunica a abertura do Processo Seletivo Externo 
para o preenchimento de 01 vaga de ASSESSOR ACADÊMICO para a cidade de Pirapora –MG.  

I – Da Participação:  

Os (as) interessados (as) em participar do Processo Seletivo para a vaga em questão deverão enviar o currículo pelo 
e-mail rh@funam.com.br com cópia para comercial@funam.com.br com o título da mensagem Processo Seletivo 
Assessor Acadêmico FUNAM, até o dia 11/06/2022.  

II – Jornada de Trabalho: 44 HORAS SEMANAIS.  

III – Atividades:  

• Participar da elaboração do Planejamento e execução das Ações de Captação de alunos, atendendo as 
diretrizes do setor comercial;  

• Garantir a execução das diretrizes de trabalho expedidas pela Diretoria na Unidade, com o embasamento 
legal das questões referentes ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

• Acompanhar e contribuir com o trabalho Docente e de Coordenação de Curso; 

• Monitorar o desempenho acadêmico dos estudantes, contribuindo com propostas de melhoria. 

• Promover a integração de estudantes com a instituição 

• Propor soluções integradas com a missão institucional, a legislação vigente e a política educacional, no que 
tange à processos acadêmicos. 

• Participar ativamente do Programa de Desenvolvimento Institucional, colaborando para a efetividade das 
ações, que alcancem professores, coordenadores e estudantes; 

• Interagir com os Coordenadores de graduação na promoção de ações competentes para o adequado 
controle acadêmico (documentos e processos); 

• Ter disposição para estudo e aquisição de domínio da legislação vigente e seus impactos nos cursos e IES; 

• Trabalhar em parceria com Coordenação de Curso no acompanhamento do aluno egresso após sua saída 
da instituição; 

• Acompanhar estudantes em Atendimento Educacional Especializado participando e propondo atividades 
junto ao NOP (Núcleo de Orientação Psicopedagógica). 

• Contribuir com atividades promovidas pelo NINA (Núcleo de Inovação e Aprendizagem) 
 

IV – Condições para Participar  

• Possuir graduação em Pedagogia, Licenciaturas, Administração ou afins; 

• Preferencialmente experiência em supervisão/orientação no ensino superior 

• Domínio de informática; 

• Conhecimento e habilidade das ferramentas Google for Education; 

• Boa comunicação oral e escrita 

• Disponibilidade de horário  

V – Procedimento de Avaliação do Candidato   

O processo seletivo será realizado em quatro etapas:  

 
1. Análise de currículo;  
2. Prova de conhecimentos gerais e Redação;   
3. Entrevista individual;  
4. Devolutiva.  

 

 

Pirapora, 26 de maio 2022. 
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