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PROJETO NAVE DO CONHECIMENTO DO ENGENHÃO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO:
MODERADOR LAN TABLE
PERFIL DO CARGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
O Moderador de Lan Table trabalhará em turnos, na parte da manhã e na parte da tarde, no horário
de 08h00min ás 16h00min e: 13h30min ás 2130, de terça a sabado e no domingo e feriado em
regime de escala de 09h00min as 17h00min. Perfazendo uma jornada de 42 horas semanais,
podendo ser aplicado 44 horas semanais em caso de necessidades.
Acompanhara os usuários da Internet, Lan Table e da biblioteca digital. Promovendo o uso de
Internet sobre as temáticas do calendário da Nave.
Atuará diretamente com o usuário despertando sua curiosidade e vontade de descobrir novos
conhecimentos e integrá-los aos implementos oferecidos, acompanhara os usuários na apresentação
dos equipamentos e aplicativos existentes nas Unidades, eventualmente poderá dar aulas nos cursos
no qual esteja habilitado e treinado, auxiliara os usuarios no cadastramento para utilização Lan Table
no caso de necessidade.
Supervisionará o desenvolvimento dos serviços atribuídos ao setor sob sua responsabilidade,
orientando profissionais e/ou equipes quanto aos aspectos técnicos ou procedimentos interno
estabelecidos pelo Administrador ou Coordenador e mantendo entendimentos com as demai área da
unidade, para favorecer a integração entre os setores da área de atuação. Estando subordinado
diretamente ao Administrador e Coordenador da Nave do Conhecimento nas atividades diarias e na
parte técnica ao Gerente de Tecnologia e ao Assessor de Tecnologia.
ATRIBUIÇÕES:
 Planejar e desenvolver método de trabalho a ser executado na área de tecnologia, visando
despertar nos usuários da unidade o interesse nos implementos oferecidos na Internet, na Lan Table e
na Bliblioteca Digital;
 Interagir e dialogar com os usuários sobre os conteúdos pertinentes aos programas, estimulando o
interese sobre os temas apresentados;
 Deverá desenvolver métodos de uso geral da Internet, Lan Table e Biblioteca Digital e dos
Equipamentos tecnológicos.
 Eventualmente poderá dar aulas nos cursos no qual esteja habilitado e treinado.
 Acompanhara os usuários na apresentação dos equipamentos e aplicativos existentes nas
Unidades.
 Auxiliara os usuarios no cadastramento para utilização Lan Table no caso de necessidade.
 E outras atribuições inerentes à função e ao Projeto Nave do Conhecimento, visando dar
assistencia aos usuários os devidos exclarecimentos.
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REQUISITOS:
ESCOLARIDADE: Formação em nível superior em Tecnologia ou em curso compatível com sua
área de atuação com conhecimentos na área de Pedagogia. Noções de Inglês Técnico.
EXPERIÊNCIA: Na área de atuação de 01 a 03 anos.
CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
 Pleno conhecimento tecnológico com noçoes em Pedagogia;
 Habilidade para contato com interlocutores e usuários da Nave;
 Identificação das necessidades dos usuários em especial aos usuários da Internet, Lan Table e da
Biblioteca Digital;
 Capacidade para tomada de decisões operacionais e técnicas;
 Capacidade para administrar conflitos na sua area de atuação.
 Planejamento, análise e tratamento de informações relativas aos conteúdos e implementos
oferidos na Nave;
 Domínio de software de editor de textos, banco de dados e planilhas eletrônicase demais
conhecimentos tecnologicos, visando desenvolver cursos sobre o uso da internet e Biblioteca
Digital e tambem equipamentos tecnologicos;
 Organização do trabalho;
 Recursos computacionais aplicáveis a sua área de atuação, visando uma integração do conteúdo
com o seu conhecimento em informatica e pedagogia;
 Iniciativa para buscar informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho sob sua
responsabilidade, visando descobrir novos conhecimentos e integrá-lo aos implementos oferecidos
na Nave;
 Iniciativa para tomar providências inerentes a suas atribuições;
 Noções de inglês;
BENEFÍCIOS:
 Plano de Saúde;
 Plano Odontológico
 Ticket Refeição/Alimentação
 Vale Transportes
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 Seguro de Vida
NORMAS:
 Estar ciente das normas constante do manual de ambientação e ao regulamento interno da Nave,
respeitando a sua aplicabilidade nas atividades a serem desenvolvidas;
Declaro ter recebido o perfil do cargo, estando ciente que o mesmo poderá ser alterado visando um
melhor atendimento aos usuários, as inovações tecnológicas e a Gestão das Naves do Conhecimento,
não se caracterizando alteração contratual.
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Nome

________________________________________
Assinatura
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