Vaga: Assistente de Projetos
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: Prazo determinado de 1 ano.
O Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil está em busca de um
Assistente de Projetos para o projeto FIA (Fundo da Infância e
Adolescência) Edital 2/2017-Chamamento Publico-SPGD n° 181Educação Escoteira para a Sustentabilidade.
Principais atribuições:
• Fornecer análises e subsídios para programas e projetos por meio
de pesquisas;
• Auxiliar no processo de implementação, acompanhamento e
prestação de contas de projetos sociais;
• Mapear e realizar busca ativa de editais (nacionais, estaduais e
municipais);
• Colaborar nas ações de relacionamento com empresas,
• Colaborar com a manutenção de canais de comunicação do setor
de Mobilização de Recursos;
• Apoiar as atividades da área de Relações Institucionais em geral;
• Promover o engajamento com a defesa de direitos humanos de
crianças, adolescentes e jovens.

Requisitos:
• Domínio de pacote Office;
• Projetos Sociais;
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• Desejável Excel intermediário;
• Conhecimento em metodologias e melhores práticas em gestão de
projetos sociais;
• Facilidade para elaboração de textos, projetos para editais;
• Conhecimento das leis de incentivo fiscais nos âmbitos da infância e
educação;
• Ensino superior completo em Comunicação Social/Relações Públicas,
Administração ou demais áreas das sociais aplicadas;
• Desejável especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas e/ou
Gestão de Projetos;
• Desejável Inglês intermediário;

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