
Vaga: Analista de Captação de Recursos Pleno

Área: Mobilização de Recursos

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, vale refeição, vale transporte. O vale 
transporte e o vale refeição não tem desconto em holerite.

Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira das 08:30 as 12:00 e das 
13:30 as 18:00.

Contratação: CLT.

Principais atribuições:

• Contatar empresas e apoiadores de todo o país;

• Desenvolver planos de relacionamento com investidores (pessoa 
física e jurídica);

• Implantar a área de telemarketing ativo na organização com foco na 
captação pessoa física;

• Criar estratégias de fidelização de parceiros;

• Acompanhar e monitorar Convênios da organização;

• Participar de eventos assertivos para networking e prospecção;

• Apoiar a prospecção e o monitoramento de editais de seleção de 
projetos em organizações nacionais e internacionais;

• Documentar e sistematizar os resultados das atividades, preparando 
relatórios periódicos de acompanhamento interno.

Requisitos:

• Domínio de pacote O�ce; 

• Boa Comunicação;

• Postura profissional;

• Perfil Comercial;

• Boa capacidade de organização;

• Boa Comunicação Oral e Escrita;
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• Pró-ativo;

• Gostar de desafios; 

• Trabalhar com metas;

• Interesse na área da educação e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes;

• Ensino superior completo;

• Desejável Inglês;

• Experiência na captação de recursos no 3º Setor;

• Experiência em implantação de telemarketing ativo será considerado 
um diferencial.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
com  a pretensão salarial e o título da vaga “Analista de Captação de 
Recursos”.
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