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Quem somos?
O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma or- ganização focada no
desenvolvimento de líderes públicos empenhados em promover mudanças
transformadoras por meio da eficácia dagestão e da melhoria da qualidade
das políticas públi- cas, de maneira ética e responsável. O CLP é uma
organização apartidária e sem fins lucrativos.

As frentes de trabalho do CLP são:
Desenvolvimento de Lideranças - desenvolvemos líderes por meio de
experiências de aprendizagem e projetos de gestão.
Advocacy e Mobilização Social: adotamos causas que acreditamos ser
alavancas importantes de transformação e atuamos de forma direta ou
indireta para efetuar uma mudança real, sempre sustentada em nossas
crenças, valores e base de conteúdos e metodologias.

>> Você é assim?
Você quer de fato ser a mudança que quer
ver no mundo? Quer fazer algo pelo seu país?
Que tal ser parte de uma organização cujo foco é
ajudar a produzir mudanças transformadoras no
setor público brasileiro? O que acha de se unir a
um time que acredita no que faz e faz por que
gosta?!

Aqui trabalho bem feito é motivo de celebração!

O QUE PRECISA PARA SER
UM #TRANSFORMADOR?
Conexão com a causa
Atitude de dono
Abertura para o novo
Criatividade e ousadia
Energia e disposição
Vontade de aprender
Capacidade de ouvir
Ser multitarefa
Paixão por desafios
Seja um #transformador CLP, saia da
arquibancada e venha para o jogo!

VAGA 01
>> Estagiário de Desenvolvimento
de Produto – Experiências Abertas – CLP /
2018

>> Sobre a vaga:
Buscamos alguém que tenha interesse genuíno em melhorar a gestão
pública do país por meio do desenvolvimento de cursos que formam
líderes públicos. Além disso, queremos escalar o impacto do CLP em todo
o Brasil e abranger nosso impacto em públicos tanto do nível
tático/operacional de governo quanto o nível mais estratégico nas funções
do Estado.
Neste sentido, temos a meta de lançamento de duas Experiências
Abertas de Aprendizado em 2018. A primeira focada naquele líder público
que quer hackear o sistema por dentro, mas ainda não sabe como. Nós
queremos apoiar este empreendedor a fazer a diferença no setor público.
A segunda experiência será focada no nível estratégico (Secretários e
Governadores) de todos os Estados do Brasil. Sim, precisamos engajálos também na transformação que acreditamos!
Sua função será de apoiar o planejamento e implementação destas duas
experiências.

>> Competências desejadas:
CLP:
- Encantamento genuíno pela missão do CLP: Melhorar o Estado Brasileiro;
Área:
- Fazer as coisas acontecerem. De uma forma ou de outra. Se você não
sabe como fazer, você descobre uma forma;
- Mão na massa. “Vai e faz”. A liderança imediata diz O QUE precisa ser
feito e POR QUE é importante, e você descobre o COMO, recebendo o
apoio da liderança;
- Comunicação verbal e escrita excelentes. Português mais que nativo,
excelente. Inglês intermediário;
- Experiência e/ou forte interesse em “como adultos aprendem”;

Vaga:
- Experiência e/ou forte interesse em facilitação de grupos e imersões de
desenvolvimento pessoal e autoconhecimento;
- Experiência e/ou forte interesse em gestão de redes;
- Orientado para o usuário/ser humano/indivíduo;
- Habilidade insana de velocidade e implementação;
- Super curioso e ávido por testar, melhorar e aumentar resultados;
- Cabeça de growth-hacker e lean start up;

Áreas de Interesse
- Liderança, Desenvolvimento e Educação para líderes públicos

#Requisitos
- Estar cursando a partir do 3º semestre de pedagogia, administração,
administração pública, gestão de políticas públicas, relações internacionais
e áreas afins. (Se você não tem essas formações, mas tem experiência no
assunto, não se reprima e mande sua aplicação);
- Conhecimento avançado de Power Point e Excel;
- Conhecimento avançado de Power Point e Excel;
- Experiência com gestão de processos e redes;
- Experiência com projetos e/ou realização de iniciativas pontuais;
- Experiência com implementação, engajamento e gestão de redes.

#Responsabilidades
- Pesquisa e análise de público-alvo (servidores públicos);
- Articulação com professores e facilitadores;
- Desenho da experiência de aprendizado dos alunos;
- Interface com área de redes para engajamento dos facilitadores;
- Definição do modelo de avaliação do produto e execução de ações para
melhorar a experiência dos participantes facilitadores;
- Mensuração de impacto e resultados via análise e relatório de desempenho
do produto e dos usuários.

>> Estagiário de Desenvolvimento
de Produto – Experiências Abertas – CLP / 2018:

#Remuneração e Benefícios:


Bolsa estágio de R$1.000,00/mensal








30h semanais
Seguro de Vida
Vale Transporte
Vale-Refeição de R$30,00/dia
Vale-Alimentação de 250,00/mês
Política de Benefícios Flex

# Local de trabalho e Início
Centro de Liderança Pública
Jardim Paulista – São Paulo - SP
Início: Março/2018

Quer fazer parte do CLP? Siga os seguintes passos:
I) Grave um vídeo de, no máximo 1’30, contando quem você é, qual sua
história, qual seu propósito e como o CLP e a vaga podem contribuir na
realização do seu propósito.
II) Encaminhe o seu CV e link do vídeo para o email lucas@clp.org.br, com o
título: “Vaga_Estagiário de Produto”.

Vaga_Estagiário de Desenvolvimento de
Produto – Experiências Abertas - CLP
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