Posição
Gestor projeto / Supervisão
Informações gerais
Regime: Remunerado (valor a negociar)
Localização: Região do Porto
Data de início: agosto de 2021
Data final de candidatura: 08 de agosto de 2021

Perfil do Candidato
· Licenciatura ou mestrado terminado na área de serviço/intervenção social, psicologia, ciências
educativas, educação ou similar;
· Experiência prévia em ambiente escolar TEIP (territórios vulneráveis);
· Experiência na orientação e supervisão de projetos, preferencialmente em programas de mentorias /
tutorias;
· Experiência no planeamento estratégico e implementação de projetos inovadores em contexto escolar;
· Fortes competências de comunicação escrita e oral, conseguindo negociar, mobilizar e motivar pessoas
em ambientes diversos, tendo em conta as suas necessidades;
· Proatividade, produtividade e excelência, com uma forte capacidade de resolução de problemas e de
tomar decisões de forma criativa, inovadora e autónoma;
· Facilidade em refletir sobre o seu próprio progresso de desenvolvimento e crescimento, tendo uma
atitude de aprendizagem contínua ao longo da vida;
· Facilidade no uso de ferramentas tecnológicas;
· Fluência na língua inglesa, falada e escrita;
· Disponibilidade para viajar na Zona Norte do país – viatura própria (preferencial);
· Formação em motivação, gestão de equipas e/ou nas áreas do desenvolvimento pessoal;
· Atitudes-chave: Resiliência, humildade, adaptabilidade, liderança colaborativa, empatia, mentalidade de
crescimento, ser um positivamente insatisfeito com um forte perfil de empreendedor start-up;
· (!) Forte compromisso, responsabilidade e alinhamento com missão e valores do programa MentorART.

Descrição de principais funções / responsabilidades
· Apoiar no desenho, implementação e melhoria contínua do programa de mentoria;
· Apoiar no recrutamento e capacitação/formação dos mentores (estudantes universitários, cerca de 50 no
1.º ano);
· Acompanhamento e apoio próximo dos mentores / coordenadores em terreno (como supervisor);
· Contacto com agrupamentos de escolas, envolvimento no processo de seleção dos mentorados e de
comunicação/mediação do relacionamento com a família e a comunidade escolar;
· Apoiar na criação / manutenção canais de comunicação com todos os stakeholders relevantes;
· Apoiar na elaboração, recolha de registos e indicadores de avaliação de impacto do programa.
· Apoiar na elaboração de conteúdo orientativo e informativo.
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Processo de candidatura
Para candidatura a esta oportunidade seguir este link:

https://forms.gle/PZ2JTyYgn35NtSB59
Para qualquer questão adicional: info@mentorart.org
*Estimamos dar resposta a todos os candidatos até 13 de agosto de 2020

Sobre o Programa MentorART
Porque nem todas as crianças e jovens têm as mesmas oportunidades, o programa MentorART
(www.mentorart.org), baseado na adaptação contextualizada de um dos maiores programas mundiais de
mentoria (Perach), quer ajudar a suplantar este problema sistémico.
O programa MentorART afirma-se pela implementação contextualizada do maior programa mundial de
Mentoria, Perach, reconhecido pela UNESCO, que conta com mais de 45 anos de experiência, tendo sido
implementado em mais de 25 países. Em Israel, o país fundador, o programa impacta anualmente mais de
50 000 mentorados.
O programa MentorART assenta na visão e ambição de uma educação mais inclusiva e equitativa, a partir
da promoção de relações potencializadoras, que elevem possibilidades e maiores aspirações futuras nos
jovens alunos. Está centrado na criação de uma rede de mentores universitários que apoiam, inspiram e
capacitam alunos vulneráveis. Estes mentores proporcionam um apoio personalizado, servindo de modelo
de conduta em diversas dimensões essenciais da vida de cada criança ou jovem.
Pretende-se garantir um programa robusto, com uma abordagem próxima, regular e profunda de mentoria
baseada nas melhores evidências científicas comprovadas a nível internacional, que contribua e estimule o
compasso orientativo dos alunos, aumentando-se a probabilidade de percursos escolares de sucesso,
potencializando impactos sistémicos transformadores e abrindo-se janelas de oportunidades para um país
mais competitivo e sustentável.

A promover RELAÇÕES potencializadores
que elevem oportunidades e ambições futuras

27 de julho de 2021

Praça Coronel Pacheco, n.º 15 | 4050-453 Porto
www.mentorart.org
info@mentorart.org

