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Perfil Profissional do Educador Atual 

1 - Iniciativa/ Liderança: Não esperar ordens para agir. Propõe, 
sugere, antecipa. Tem a habilidade para convencer e/ou motivar 
as pessoas a fazer algo, tanto por atos, quanto por palavras e 
exemplos. Proativo. Auto motivável.

2 - Criatividade/ Flexibilidade: Capacidade de criar coisas novas; 
espírito inventivo; olha um assunto por vários ângulos. Ouvir e 
procurar compreender a motivação dos outros.

3 - Trabalho em equipe: Capacidade de se alinhar com pessoas 
que trabalham na mesma tarefa, ou que unem os esforços com 
um mesmo propósito. Ter o espírito de solidariedade que anima 
os membros de um mesmo grupo. 



4 - Capacidade de aprender e de mudar: Gostar de coisas novas, ser curioso. 
Capacidade de procurar as respostas por si mesmo. Observador. Buscar entender 
o porquê das coisas. 

5 - Respeito à opinião alheia: Tratar as pessoas com cuidado, atenção, 
deferência; Ter consideração, reverência. Aceitar a diversidade, a divergência e a 
variedade de opiniões e comportamentos.  Saber ouvir. 

6 - Visão de cliente/qualidade: Ter a visão de que a pessoa que usa um bem ou 
serviço entregue por você (dentro ou fora da escola) é o principal mantenedor do 
seu emprego. Entender qualidade como a satisfação e superação das 
necessidades. Querer fazer sempre melhor.



7 - Elegância no tratar e no agir:  Tratar as pessoas de modo íntegro, reto e ético. 

Demonstrar distinção na forma, na maneira, nos trajes. Saber escolher as 

palavras conforme a ocasião. Criar clima de respeito e colaboração. 

8 - Assumir compromissos e cumpri-los: Ter comprometimento. Entender a 

importância de realizar a tarefa no tempo e com a qualidade prevista. Cumprir 

prazos. Ser confiável. Antecipar problemas que possam surgir. Não fugir da 

responsabilidade.

9 - Experiência anterior/ Conhecimento geral: Saber reconhecer padrões. 

Conhecer modelos de processos, sistemas e organizações diversas. Gosta de ler e 

debater temas do momento. Ter a formação básica necessária.

10 - Conhecimento para o cargo: Conhecer os manuais de procedimentos. Saber 

as normas e rotinas da empresa.
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Tipos de Estrutura de Gestão



Características marcantes do 
sistema orgânico:

Flexível, mutável, adaptativo e transitório.

Baseada no conhecimento e na consulta.

Provisório. Cargos mutáveis e redefinidos sempre. 

Ocupantes polivalentes e multifuncionais.

Decisões descentralizadas na base ad hoc (aqui e agora)

Quase sempre horizontais.

Pessoas e comunicações informais entre elas.

Adocracia.








