
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 de Cursos de Gestão e Negócios da Faculdade Fidelis. 

Se reporta a: Diretor Geral da Faculdade Fidelis.  

Descrição do serviço:  

• Propor e coordenar cursos na área de gestão e negócios; 

• Elaborar os Planos Pedagógicos dos Cursos a serem submetidos ao MEC; 

• Coordenar a definição dos requisitos para o credenciamento dos Polos EaD Fidelis, 
respeitando os requisitos do MEC; 

• Supervisionar o credenciamento, implantação e operação dos Polos EaD, visando 
assegurar o atendimento aos parâmetros de desempenho definidos; 

• Executar as decisões do Conselho Superior Universitário – CONSU ou do Conselho de 
Administração da Fundação Educacional Menonita – FEM, na sua área de atribuição.  
 

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: 

● Bacharelado em Administração de Empresas ou área correlata  
● Pós-graduação em gestão  

 
As habilidades esperadas são: 

• Experiência com gestão de projetos de orçamento reduzido 

• Gestão e organização de eventos 

• Boa gestão do tempo 

• Habilidade de planejamento 

• Ter servido como voluntário(a) 

• Experiência com gestão de voluntariado 

• Experiência com arrecadação de doações. 
 

As atitudes desejadas são: 

• Vocação Missional 

• Boa comunicação 

• Liderança 

• Empatia 

• Flexibilidade 

• Trabalho em equipe 

• Capacidade para solucionar problemas 

• Proatividade 

• Visão sistêmica 

• Capacidade de trabalho sob pressão  



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

Prazo para candidatura: 27/05/2022. 
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