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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!
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>> Sobre a vaga :

Queremos escalar o impacto do CLP em todo o Brasil e garantir qualidade
das experiências de aprendizado que oferecemos. Buscamos alguém
que tenha interesse genuíno em melhorar a gestão pública do país por
meio do desenvolvimento de cursos que formam líderes públicos.
Sua função será a de garantir o funcionamento de todos os processos
educacionais do Master em Liderança e Gestão Pública e das
Experiências Personalizadas de Aprendizado do CLP (cursos de curta à
média duração desenhados especificamente a partir de um desafio de
determinada organização). Ou seja, sua responsabilidade será de
gerenciar e garantir que as ações de suporte aos cursos sejam realizadas
com o máximo de planejamento e qualidade, desde o início do processo
(desenho do curso) até o final dele (avaliação dos alunos e docente).

>> 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;
- Comunicação verbal e escrita excelentes. Português mais que nativo,
excelente. Inglês intermediário;
- Experiência e/ou forte interesse em “como adultos aprendem”;
Vaga:
•
•
•

Organização é a palavra de ordem. Sem isso, é impossível realizar
o que as experiências de aprendizado do CLP exigem para a
garantia do impacto;
Foco no aluno. Ele é a pessoa mais importante para este
profissional, pois todas atividades impactam a vida do aluno;
Jogo de cintura: Sim, é necessário quando ou assunto é gestão de
processos educacionais, pois a interação com os alunos e
professores exige o gerenciamento de expectativas;

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

#Requisitos
- Graduado ou estar cursando último semestre pedagogia, administração,
psicologia e 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 prévia em organizações promotoras de treinamentos, cursos
ou outros tipos de experiência de ensino e conhecimento de regras/leis
educacionais são diferenciais.

#Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoiar no desenho de Experiências de Aprendizados
Personalizadas;
Gerir todos os documentos de alunos das turmas e dos cursos;
Garantir o controle e organização dos processos educacionais do
MLG e das Experiências Personalizadas de Aprendizado;
Executar atividades de administração relativas ao recenseamento
e controle da demanda e da frequência dos alunos;
Garantir o atendimento às dúvidas e necessidades pedagógicas
dos alunos;
Garantir o atendimento às dúvidas e necessidades pedagógicas
dos alunos;
Realizar interface e cobrança de mensalidades;
Articular com parceiro pedagógico todo trâmite institucional do
CLP;
Articular agenda e demais necessidades com professores;
Organização da agenda pedagógica;
Gerir os processos de avaliação das experiências de aprendizado;
Apoiar planejamento de novas turma do MLG e no processo de
seleção de alunos;
Apoiar no processo de prospecção de apoiadores;
Realizar relatórios gerenciais dos cursos em andamento;
Apoiar na constituição, formação e contínuo desenvolvimento da
rede de professores e especialistas do CLP.
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#Remuneração e B enefícios :







Salário compatível com o mercado
Vale-Refeição
Vale-Transporte
Vale-Alimentação
Plano Odontológico (opcional)
Gratificação com base em metas e desempenho individual

# 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) Encaminhe o seu CV para o email lucas@clp.org.br, com o título:
“Vaga_Analista de Processos Educacionais”.

:

www.clp.org.br

/CLPBrasil
@CLP_Brasil
/clporg

