ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL JR.
Como Analista de Desenvolvimento Institucional, você será responsável por
colaborar com as ações que envolvem principalmente as ações de Relacionamento
Institucional e Gestão de Projetos, compartilhando de um espaço de trabalho
multidisciplinar e sendo parte de uma das 100 melhores ONGs Brasileiras e Melhor
ONG de Educação (conforme premiação de 2021).
Importante: Vaga afirmativa para pessoas de todas as raças, etnias, gênero,
orientação sexual e PCDs.

CONHEÇA O DESAFIO
• Participar da construção de ferramentas, materiais e indicadores da área de
Desenvolvimento Institucional;
• Fornecer análises e subsídios para programas e projetos por meio de pesquisas e
construção de indicadores;
• Colaborar com o desenvolvimento de estratégias Relacionamento Institucional;
• Participar e mediar ações de relacionamento com empresas e parceiros;
• Prestar assessoria e apoio técnico para regiões escoteiras na área de elaboração
de planos de ação e necessidades relacionadas a desenvolvimento institucional,
tais como, fomento de parcerias, estratégias de relacionamento e outros;
• Elaborar relatórios de atividades, apresentações, e-mails técnicos;
• Acompanhar informações, prêmios, notícias e informativos de assuntos
relacionados a área de desenvolvimento institucional;

ESPERAMOS QUE VOCÊ
• Esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre o Movimento Escoteiro e
sua proposta educativa;
• Conheça ou tenha conhecimentos básicos sobre Gestão de Projetos e
Desenvolvimento Institucional;
• Tenha facilidade com ferramentas de trabalho compartilhado e em nuvem
(Google Docs, Drive e outros);
• Queira fazer parte da um processo de trabalho multidisciplinar e integrado com
diversas áreas de conhecimento;
• Tenha conhecimento ou noções sobre de indicadores e ferramenta de gestão de
tarefas;

• Tenha graduação completa, preferencialmente nas áreas de Relações Públicas,
Administração, Ciências Sociais e áreas afins.

SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ
• Tiver conhecimento em outros idiomas, como Inglês e Espanhol;
• Tiver atuado com projetos educacionais ou de responsabilidade social

PROPOSTA DE TRABALHO
●
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●
●
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●
●
●
●
●

Trabalho Presencial – Curitiba - PR
Cartão CAJU (Alimentação e transporte) sem desconto em folha.
Regime de trabalho – CLT
Plano de Saúde Unimed- sem coparticipação
Plano Odontológico
Seguro de vida
Convênio-farmácia
40h semanais
No dress-code
Plano de cargos e salários

PARA SE CANDIDATAR
Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga
“Analista de Desenvolvimento Institucional” até o dia 27/11/22.

