
Professor Home School e Suporte 
na escola Wellspring

Foco do Ministério: apoiar ministérios locais.

Objetivo: esta vaga será de grande assistência para a equipe 
da Wellspring e um grande encorajamento às famílias que 
utilizam o estudo em casa (homeschooling). As famílias que 
irão ser apoiadas estão compartilhando o amor de Cristo entre 
os povos não alcançados no Chade. O trabalho permite uma 
maior retenção e recrutamento dos missionários, fornecendo a 
educação necessária para seus filhos.

Objetivo da igreja nacional: ajudar aqueles que alcançam os 
não alcançados.

Principais tarefas:
- Gerenciar tarefas administrativas na Wellspring e providenciar 
suporte na educação em casa de famílias que servem no Chade. 
- Manter os registros atualizados, garantir que as regras sejam 
cumpridas, apoiar professores quando necessário, organizar 
as semanas de home school, visitar e encorajar as famílias 
de ensino em casa no Chade e dar assistência às semanas 
educacionais do RVA.

Outras oportunidades: ensinar diretamente os filhos de 
missionários a amar e conhecer a Cristo; Indiretamente, 
alcançar os não alcançados que vivem entre as famílias que 
estão servindo.

Wellspring Academy (Chade)

Início imediato, 1 a 3 anos

Descrição

Local

Data de início e duração



Professor Home School e Suporte 
na escola Wellspring

Experiência e qualificações

Requeridas
- Francês nível 2 (pré e pós atribuição). Outras informações a respeito da língua: a maior parte do trabalho 
nesta vaga será feita em Inglês, mas o Francês é necessário para conectar-se com os locais, ir à igreja, 
às compras e viver a vida comum.
- Experiência de ensino em qualquer área.
- Graduação em educação primária.

Desejadas
- Experiência de ensino; experiência de trabalho com alunos de homeschool, experiência administrativa 
e computador.
- Habilidades administrativas.
- Características pessoais: ter conhecimento do chamado de Deus para ministrar aos filhos de missionários 
e suas famílias, amar pelas famílias e seus filhos; Flexibilidade, disposição para viajar e visitar as famílias 
em campo, organização.


