
Ficha de Descrição do Trabalho 

Instituição: Faculdade Fidelis, vinculada à Fundação Educacional Menonita (FEM). 

Descrição da organização: A cada amanhecer, a FEM renova os valores transmitidos há 84 
anos pelos seus fundadores menonitas. A tradição nos dá solidez para assimilar o novo de 
maneira mais consciente, oferecendo um ensino moderno e com base nos ideais cristãos. 
Nossa missão é formar cidadãos com valores éticos e princípios cristãos, através de um ensino 
de qualidade com preparação para a vida profissional, social, familiar e eterna. 

Título da Vaga: Coordenador do Curso de Psicologia. 

Se reporta a: Diretor Geral da Faculdade Fidelis.  

Descrição do serviço: Propor a oferta das disciplinas do Curso e acompanhar a sua 
execução, em consonância com as diretrizes curriculares. Elaborar regulamentos para o 
funcionamento de atividades do Curso como: estágios, palestras, visitas técnicas, aulas 
práticas e outras atividades externas e práticas necessárias a boa formação e desempenho 
do aluno. Apresentar relatório referente às atividades de coordenação, assinalando as 
providências necessárias para maior eficiência do ensino aprendizagem. Executar as decisões 
do Conselho Superior – CONSUP ou do Conselho da Fundação Educacional Menonita – FEM, 
na sua área de atribuição. Propor providências consoantes aos serviços administrativos a fim 
de facilitar a rotina do Curso ou área de atuação. Propor atividades para o calendário 
acadêmico. Cumprir e zelar pelo cumprimento das metas estabelecidas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), sugerindo as 
correções ou atualizações que se fizerem necessário. Verificar a execução do sistema de 
avaliação do corpo discente. Opinar sobre os Planos de Ensino do Curso de graduação. 
Observar e fazer cumprir este regimento e as determinações baixadas pela Direção Geral e a 
mantenedora a Fundação Educacional Menonita – FEM.  

 

Carga horária: 20 horas semanais. 

Regime de contratação: MEI (microempreendedor individual). 

Remuneração: informar, junto com o CV, a expectativa de remuneração. 

Competências requeridas: 
Os conhecimentos requeridos são: 

• Curso superior em Psicologia. 

• Especialização na área de humanas. 

As habilidades esperadas são: 

• Mínimo de um ano de experiência na área pedagógica. 

• Experiência na gestão de cursos. 

• Facilidade em operacionalização de sistemas digitais.  

• Organização de rotina de tarefas diárias. 

• Fluência verbal e escrita.  

• Foco em execução de processos. 

As atitudes desejadas são: 

• Empatia. 

• Bons relacionamentos interpessoais. 

• Liderança colaborativa. 

• Visão sistêmica. 

• Proatividade. 

• Habilidade em vender ideias. 

• Autogestão. 



• Motivação pela função. 

Benefícios oferecidos: 
Subsídio de até 50 % (cinquenta por cento) nos cursos da FEM, para o colaborador e filhos 
menores de 18 anos; Estacionamento; Opção de participar de plano de saúde empresarial; 
Refeitório no local; Cesta de Natal. 

Como se candidatar: enviar Currículo para Hartmut August (e-mail 
hartmut.august@fidelis.edu.br), Diretor Geral da Faculdade Fidelis, informando seu interesse 
na função. 

Prazo para candidatura: 14/03/2022. 
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