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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO PROFESSOR CONTEUDISTA 

1. Introdução 
Com o objetivo de contratarmos conteudistas com o perfil mais adequado, 

experiência de mercado e conhecimento técnico especializado para o desenvolvimento e 
ou revisão de conteúdos para a ESR, foi desenvolvida uma tabela de valores padronizada, 
de acordo com pesquisa realizada com os Especialistas Temáticos e com docentes da 
Escola,  para a elaboração e revisão dos materiais de apoio aos cursos online, 
semipresenciais e presenciais, visando atingir os seguintes objetivos:  

 Padronizar a forma de pagamento, de acordo com os itens que compõem 
a tabela de valores; 

  Dar transparência aos conteudistas sobe os valores praticados pela ESR. 

 

A tabela de valores para elaboração e revisão de conteúdo encontra-se em anexo. 

 

 

 

2. Processo seletivo 
A ESR reconhece que há alguns pontos importantes que devem fazer parte dos 

critérios adotados para a definição dos conteudistas. Para tanto, elaboramos um processo 
para selecionar os profissionais, que segue abaixo:  

 Reunião acadêmica: com a rede de Especialistas Temáticos da ESR, que definem 
o perfil mais adequado para o conteúdo a ser desenvolvido; 

 Divulgação da oportunidade: através de e-mail enviado para a rede de Especialistas 
Temáticos, Professores e Conteudistas que já prestam serviços para ESR; 

 Recebimento e Análise de currículos: o time de Especialistas da ESR recebe os 
currículos e define os candidatos (as); 

 Entrevista Técnica: o Especialista Temático, responsável pela área de conhecimento 
que o conteúdo será produzido ou revisado, realiza a entrevista técnica, com o 
objetivo de checar o conhecimento e as habilidades do candidato (a) e avalia se o 
perfil está aderente à oportunidade, analisando também os tópicos abaixo; 

o Títulos acadêmicos: a ESR valoriza a formação acadêmica do seu corpo 
docente. Para contemplar esse quesito, o Título deve ser conferido por 
uma instituição de ensino superior, com status concluído.  

o Experiência de mercado: a metodologia aplicada na ESR é essencialmente 
prática, com atividades hands on de acordo com o dia a dia e os desafios 
exigidos na atuação dos nossos alunos no mercado de trabalho. Portanto, 
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a experiência de mercado do nosso conteudista é um diferencial em sua 
atuação. A análise será realizada a partir das experiências que agreguem 
valor na atuação do mesmo na ESR, independente de cargos.  

o Experiência em elaboração de conteúdo: para essa competência são 
consideradas as elaborações de material de cursos produzidos para a ESR 
ou para outras instituições , publicações,  projetos, artigos e linhas de 
pesquisa. 

 Definição: após aprovado, o conteudista propõe o plano de trabalho de elaboração 
e ou revisão de conteúdo, junto com o Especialista Temático responsável e a 
equipe da Gerência Acadêmica; 

 Contratação: a área financeira da ESR, após o candidato ser aprovado tecnicamente, 
entra em contato e solicita as informações e documentos, abaixo: 

  Para contrato pessoa jurídica: 

1. RAZÃO SOCIAL 
2. CNPJ E CÓDIGO FISCAL DA NF: 
3. ENDEREÇO: 
4. TELEFONE: 
5. E-MAIL: 
6. EXECUTOR DO SERVIÇO: 
7. CURRÍCULO (link Lattes e cv anexo): 
8. VALIDAÇÃO TÉCNICA 

a) TEM CONTEÚDO PRODUZIDO ANTERIORMENTE PARA ESR? QUAL? 
b) TEM PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA? QUAL? 
c) TEM PRODUÇÃO TÉCNICA (projetos, guias, etc)? QUAL? 

ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ITEM 8. 
 
 
Para contrato pessoa física: 
 

1. NOME COMPLETO 
2. CPF: 
3. ENDEREÇO: 
4. TELEFONE: 
5. E-MAIL: 
6. CURRÍCULO (link Lattes e cv anexo): 
7. VALIDAÇÃO TÉCNICA 
a) TEM CONTEÚDO PRODUZIDO ANTERIORMENTE PARA ESR? QUAL? 
b) TEM PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA? QUAL? 
c) TEM PRODUÇÃO TÉCNICA (projetos, guias, etc)? QUAL? 
ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ITEM 7. 
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ANEXO I 

 


