Divulgação de Posição: Orientador de Universidades
Dados cadastrais da empresa
Daquiprafora Consultoria Educacional Ltda.
Rua Tabapuã - 4º andar – Itaim, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3049-0400

Site: www.daquiprafora.com.br

Contato: Felipe Fonseca
E-mail: felipe@daquiprafora.com.br
Perfil da empresa
Nossa Missão:
Oferecer aos jovens oportunidades de desenvolvimento acadêmico, esportivo, cultural e profissional para
que eles se tornem pessoas melhores.
A Daquiprafora é uma consultoria educacional e de desenvolvimento que, desde 2001, prepara estudantes
para os processos seletivos de universidades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e segue os
acompanhando durante o período do curso de graduação no exterior.
A Daquiprafora conta com uma equipe de 35 profissionais full time, sendo que mais de 20 fizeram o curso de
graduação no exterior. Também temos em nossa equipe dezenas de colaboradores part time e Consultores
Educacionais em diversas cidades do Brasil.
Resultados
Total de estudantes (desde 2001)
Total em bolsas obtidas (desde 2001)
Estudantes em 2017
Bolsas obtidas em 2017
Universidades onde estão nossos estudantes

Aprox. 2.750
US$ 85 milhões
390
US$ 15.7 milhões
aproximadamente 500

Onde estão nossos estudantes
Harvard University
Princeton University
University of Pennsylvania - Wharton
Duke University

University of South Florida
University of South Carolina
Rice University
Cornell University

Brown University
Purdue University
Columbia University
Univ. of California Los Angeles

Que tipo de profissional faz parte da Daquiprafora
Recrutamos e desenvolvemos pessoas que tenham senso de urgência, otimismo, persistência, disposição
para trabalhar muito (como se fossem donos), entusiasmo, ousadia e inconformismo, que valorizam o trabalho
em equipe e que sejam “gente boa”. E, que, principalmente, gostam muito do que fazem.
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Perfil da posição
Área: Acadêmica

Cargo: Orientador de Universidades (full time)

Principais responsabilidades
- Definir as estratégias dos estudantes de acordo com seu perfil e objetivos;
- Seleção de universidades para os estudantes com base no perfil do estudante e seus objetivos;
- Reuniões com alunos e famílias explicando o processo de seleção de universidades;
- Aconselhamento para os estudantes e famílias;
- Realização de eventos de orientação para alunos e pais;
- Contatos e pesquisas com universidades nos EUA, Canadá e Reino Unido;
- Dar suporte para equipe de consultores em palestras e eventos em escolas;
- Se envolver com projetos que a Daquiprafora está desenvolvendo e que possa contribuir.
Qualificações
- Ter concluído a graduação em uma universidade americana, canadense ou britânica;
- Boa comunicação escrita e verbal em Português e Inglês;
- Ser comunicativo(a), gostar de trabalhar com jovens e ser um mentor(a);
- Trabalha bem sob pressão, tem iniciativa, capacidade de resolver buscar soluções e resolver situações;
- Interessado(a) em educação, intercambio e desenvolvimento de jovens;
- Gosta de trabalhar no desenvolvimento de projetos.

Outras informações
Local de trabalho – Rua Tabapuã 82 - 4º andar – Itaim, São Paulo
Horário – 9h às 19h (segunda à quinta) 9h às 18h (sexta)
Faixa salarial – interessados falar com Felipe Fonseca para mais informações
Benefícios:


Vale Refeição



Plano de Saúde Omint em co-participação



Bônus anual (participação nos resultados da empresa)



Ambiente de trabalho jovem, muito dinâmico, com oportunidades de crescimento e flexibilidade

Para se candidatar à posição, enviar CV para:
Felipe Fonseca - felipe@daquiprafora.com.br
Assunto: Posição Orientador de Universidades
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