Seleção de Talentos CLP
Analista Sênior de Mobilização –
Líder de Competitividade

Quem somos?
Somos uma organização social que desenvolve e
engaja líderes públicos a fim de impulsionar o Brasil,
alavancando a percepção da sociedade civil de que
é possível termos estado e governo que promovam
uma vida mais digna a todos os cidadãos.

Trabalhamos para transformar indivíduos em líderes,
preparando-os para desenvolver e oferecer, para
toda a sociedade, os melhores e mais eficientes
serviços públicos.

Nossas iniciativas mobilizam e engajam causas da
sociedade civil, e todas elas permeiam a construção
de um estado mais justo e democrático.

Você é assim?

Você quer de fato ser a mudança? Quer fazer
algo pelo seu país? Tem conexão com a nossa
causa?
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?!

>> Analista Sênior de Mobilização – Líder de Competitividade

>> Qual será o meu papel?
• Liderar a causa de Competitividade da área de
Mobilização
• Coordenar a estratégia e execução dos projetos
de Competitividade
• Ser responsável pela execução dos projetos,
tanto o front office (entregas) como o back
office (gestão orçamentária e administrativa)
• Coordenar eventos estratégicos do CLP, como o
lançamento
anual
do
Ranking
de
Competitividade dos Estados
• Mapear, elaborar e executar a estratégia de
atuação de Mobilização junto ao 1º, 2º, 3º setor
e Imprensa
• Elaborar propostas de captação de recursos
• Articular e engajar principais stakeholders,
doadores,
governos
e
imprensa
nos
desdobramentos dos projetos
• Elaborar análises customizadas e diagnósticos
técnicos para os projetos da área

>> Áreas Temáticas de Interesse:
• Competitividade
• Reforma Política
• Gestão de Pessoas no Setor Público
• Previdência Social
• Responsabilidade Fiscal Parlamentar

>> Requisitos:
• Formação preferencialmente em: Administração Pública,
Gestão Pública, Ciências do Estado e outros cursos do Campo
>>Estagiário Administrativo
de Públicas; Economia, Ciências Sociais, Ciências Políticas ou

Relações Internacionais. Outros currículos serão aceitos para
análise.
• Experiência

prévia

em

advocacy

e/ou

relações

governamentais
• Experiência prévia ou formação em Gestão de Projetos
• Experiência em pesquisa acadêmica e análise de dados
• Experiência profissional junto ao Poder Público
• Experiência com organização de eventos
• Conhecimento e interesse em administração pública,
política institucional, funcionamento do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário
• Inglês Avançado
• Excel Avançado
• Disponibilidade para viagens

>> Diferenciais:
• Experiência com gestão de eventos de médio e
grande porte
• Conhecimento em estatística e econometria, com
domínio de SPSS e/ou Stata
• Pós-graduação e/ou Mestrado

>> Local de trabalho e Início:
CLP - Liderança Pública
Rua Pamplona, 1005 – 1º andar
Jardim Paulista -São Paulo/SP
www.clp.org.br
(11) 2364-9518
Currículos aceitos até dia 10/01/2019

www.clp.org.br
Início imediato

>> Remuneração e Benefício:
• Contratação CLT – 40 horas semanais
• Assistência Médica
• Plano odontológico (opcional)
• Vale-Refeição
• Vale-Alimentação
• Vale-Transporte
• Política de Benefícios Flex

# Quero participar do Processo Seletivo!
Encaminhe o seu CV para o e-mail
flavia.belotti@clp.org.br, com o título:
“Analista Sênior de Mobilização –
Líder de Competitividade” até o dia
10/01/2019

