
 

 

CIEB – CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

O CIEB é uma organização sem fins lucrativos que busca promover a cultura de inovação e o uso 

de tecnologia na educação pública brasileira. Foi fundado por lideranças no setor de educação 

e tem governança compartilhada entre organizações da sociedade civil e setor público. O CIEB é 

uma organização jovem, vibrante e com parcerias com organizações nacionais e internacionais. 

Atua como parceiro técnico de diversas instituições públicas (como o Ministério da Educação, 

BNDES, Estados e Municípios, entre outros) e do terceiro setor, para o fortalecimento do 

ecossistema de inovação promovendo a adoção de tecnologias educacionais no sistema público 

de ensino. 

 

 

 

 

Requisitos 

Profissional com pós-graduação e 

comprovada experiência de ao menos 

3 anos nas áreas de Educação, 

Administração Pública e/ou  

Tecnologia Educacional. 

 

Qualificações Desejadas 

Experiência prévia na gestão e implantação de 

projetos de Educação e/ou Tecnologia  

junto a redes públicas de ensino 

Experiência prévia no setor público 

educacional (redes de ensino públicas, 

Secretarias de Educação, MEC) 

Interesse em atuar no terceiro setor em 

entidade de pequeno porte 

Perfil motivado, focado em entregas e 

proatividade 

Disponibilidade para viagens frequentes 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 

Apoio técnico a estados e municípios 

selecionados no âmbito da Chamada Pública 

BNDES: Educação Conectada – Implementação 

e Uso de Tecnologias Digitais na Educação 

Desenvolver e sistematizar materiais, 

referências e metodologias para qualificar 

tecnicamente os Projetos Territoriais  

Promover alinhamento entre as fases de 

planejamento e de execução das ações 

previstas, conforme orientações da Chamada 

Apoiar a implementação do projeto territorial 

cuidando para uma ação coordenada entre 

todos os stakeholders envolvidos. 

Remuneração e Benefícios 

Remuneração compatível com valores de 

mercado. Seguro saúde e vale alimentação 

Ambiente de trabalho estimulante e inovador 

 

Tem interesse? Envie o seu CV para 

cv@cieb.net.br mencionando “IEC-

TERRITÓRIO” 

Entraremos em contato apenas com os perfis 

selecionados e alinhados com a vaga 

Local de trabalho: Rua Laboriosa, 37 – Vila 

Madalena – São Paulo – SP 

ESPECIALISTA  

EM REDES DE 

ENSINO – 

TECNOLOGIA 

mailto:cv@cieb.net.br

