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+40 MIL 
INSCRITOSem 3 regiões 

e 5 cidades

+54 MIL
ALUNOS

IMPACTADOS

presente em
55 países

200
ENSINAS

https://www.youtube.com/watch?v=ZDenvEU2JRM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Z20Ba5ix2Gg&list=PL5lw10dZ48YmhPfiKvAsKCEE1MHn1cZFR&index=1
https://teachforall.org/news/forbes-30-under-30-international-lists-recognize-network-alumni?fbclid=IwAR0EtYanD9DV2YO_jTREX28FtaiP7B5CoAXFrWxCc9eWYb6JcQPKr98go0M


Quais as vantagens de se contratar um alumni ensina?

Os alumni ensina foram sele-
cionados dentre milhares 
de inscritos, considerando sete 
competências. 60% são mulhe-
res e 37% são pardos e negros. 

JOVENS DIVERSOS SELE-
CIONADOS EM RIGOROSO 
PROCESSO SELETIVO

Os Ensinas vivenciam o 
complexo dia a dia da sala 
de aula e trazem visões e 
experiências diferentes das 
que estamos acostumados.

TALENTOS 
DESENVOLVIDOS PELOS 
DESAFIOS DA PONTA A organização contratante 

se aproxima de uma 
crescente rede de formação 
de lideranças com foco em 
resolver os problemas mais 
complexos do país.

APROXIMAÇÃO 
COM A REDE

Quem são
os alumni ensina?
Em 2020, são 61 jovens talentos diversos, vindos das 
melhores universidades do país, que passaram por uma 
experiência única de transformação e desenvolvimento

Engenharia
Licenciados em Bio / Quím
Adm / Economia / RI
Licenciatura em Humanas / Exatas
Humanas em Direito / Jornalismo
Outros

Federais
USP / UNESP / UNICAMP
FGV / PUC
Outros

é da 1a geração 
da família a 

ter acesso ao 
ensino 

superior

METADE

+40 MIL

235

Já tivemos 

ensinas

inscritos em nossos 
processos seletivos

e, até 2019, 
selecionamos

do Brasil
17 ESTADOS

Vindos de 

Ao longo dos dois anos, 
os Ensinas desenvolvem 
diversas habilidades, 
entre elas…

Planejam e executam +400 aulas e diversos 
projetos extracurriculares

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Trabalham com ~300 alunos diferentes e inúmeros 
professores, coordenadores, pais, funcionários, etc. 

HABILIDADES INTERPESSOAIS

Lidam com as profundas complexidades de 
contextos extremamente vulneráveis

RESILIÊNCIA

UNIVERSIDADES

CURSOS

32,8%

19,7%16,4%

8,2%
8,2%

14,7%

58%
15%

9%

18%



Contrate um
alumni ensina
Toda negociação e contratação deve ser realizada 
diretamente com o alumni ensina candidato à vaga. 
O Ensina Brasil não intermedia o processo de contratação.

Como faço para divulgar vagas para toda a Rede Ensina?

Algumas organizações onde os alumni ensina estão trabalhando

Nome da Vaga
Escopo da vaga
Perfil desejado
Local de Trabalho
Período de início
Contato para envio de e-mail com CV

As vagas enviadas para o Ensina Brasil serão 
disponibilizadas em um Mural interno da rede. Cabe aos 
candidatos entrar em contato diretamente com a 
organização desejada. Caso tenha dúvidas, entre em 
contato através do e-mail: alumni@ensinabrasil.org

Basta enviar um e-mail para alumni@ensinabrasil.org com as seguintes informações, se houver:

“No Todos sou responsável pela formulação de propostas de políti-
cas docentes para o país. Para tal, participo da produção de estudos 
e pesquisas, articulo com outras organizações e poder público . O 
principal objetivo do trabalho e influenciar e apoiar os tomadores 
de decisão para que sejam capazes de desenhar políticas eficazes 
na garantia da qualidade da aprendizagem de todos os alunos”

“Na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, 
sou assessora da Diretoria de Educação, área responsável pelas 
políticas e diretrizes pedagógicas da Secretaria. Tenho desenvolvi-
do formações, apoio os departamentos para a realização dos pro-
jetos e monitoro processos e documentos, além de articular com 
demais setores internos e instituições externas para garantir a re-
solução de problemas e o desenvolvimento das nossas ações.”

“Hoje eu trabalho na Letrus, um negó-
cio social que utiliza inteligência artifi-
cial para desenvolvimento da escrita. 
Nós buscamos tornar o trabalho do 
professor mais estratégico trazendo 
diagnósticos precisos e personalizados 
sobre as turmas e alunos. Meu trabalho 
éé expandir o trabalho incrível que nós 
fazemos pelo Brasil afora. Viajo toda 
semana, conhecendo novas escolas e 
empoderando professores por todo 
Brasil. Uma das minhas principais mo-
tivações é ter a certeza que a Letrus 
trabalha por um Brasil letrado, aten
dendo escolas públicas e particulares, 
que já somam mais de 200 escolas 
parceiras pelo país.”

Alumni ensina e Coordenador de 
Projetos no Todos Pela Educação

Alumni ensina e responsável 
pelas Relações Externas da Letrus

Alumni ensina e Assessora da Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte do Paraná

IVAN AKERMAN

SOFIA FERNANDESJOICE BARBARESCO



+40 MIL 
INSCRITOSem 3 regiões 

e 5 cidades

+54 MIL
ALUNOS

IMPACTADOS

presente em
55 países

200
ENSINAS


