
 
 

Vaga para auxiliar de dados no Iede – 30h/semana 

 

O Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) tem como missão 

levar dados e evidências ao debate público para que possam embasar ações e políticas 

que aumentem a aprendizagem dos estudantes e atenuem desigualdades. Desde 2020, 

o Iede é gestor do QEdu, portal de dados educacionais com mais de 5 milhões de acessos 

por ano.  

 

Sobre a vaga:  

 

O QEdu está crescendo e passando por muitas mudanças. Uma das novidades é a criação 

do QEdu Gestão, uma plataforma que possibilita ao profissional da educação analisar 

diversos dados das redes em que tem interesse, tais como: aprendizado dos alunos, 

perfil docente, contexto escolar, infraestrutura, entre outros. Esses dados podem ser 

tanto de avaliações ou questionários nacionais quanto de avaliações próprias. O 

contratado será responsável por auxiliar os usuários na utilização do QEdu Gestão, subir 

dados do Iede ou da rede parceira e garantir o bom funcionamento e a constante 

evolução da plataforma. Estamos abertos a estudantes ou formados de qualquer área: 

o mais importante é gostar de trabalhar com dados e planilhas e ter interesse na área 

de Educação.  

 

Responsabilidades: 

 Garantir o bom funcionamento da nova ferramenta QEdu Gestão com os 

usuários, dando suporte a todos os interessados; 

 Extrair e organizar dados educacionais; 

 Inserir dados na ferramenta QEdu Gestão; 

 

O que buscamos: 

 Alguém proativo, que trabalhe com autonomia e tenha interesse por Educação; 

 Tenha conhecimento de Excel e de dados educacionais; 

 Boa comunicação oral e escrita em português. 

 

Outras informações: 

 Carga horária: 30h/semana 

 Trabalho remoto. Modelo PJ de contratação. Faixa salarial: R$ 1.200  

 Contrato de 6 meses, com possibilidade de renovação 

Caso tenha interesse, encaminhe seu currículo para o e-mail 

contato@portaliede.com.br com o assunto "Auxiliar de dados" até o dia 14/6/21. 

https://www.portaliede.com.br/
http://gestao.qedu.org.br/

