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Quem somos?

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização focada no
desenvolvimento de líderes públicos empenhados em promover mudanças
transformadoras por meio da eficácia dagestão e da melhoria da qualidade
das políticas públicas, 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.

Nosso time está crescendo!
Buscamos os inconformados, os que
acreditam que ainda dá tempo e que é
possível mudar o Brasil para melhor.
Queremos os que sonham grande, que
não poupam esforços para fazer criativamente aquilo que amam, aquilo que tem
por vocação!

#façaparte>>

>> 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 multidisciplinar
Paixão por desafios

VAGASCLP

O CLP está com oportunidade aberta
Para:
Estágio em Comunicação – Web e
SEO para atuar com gestão do site
CLP, SEO e análise de dados online.
Confira abaixo o perfil da vaga e venha
fazer parte da nossa equipe!

>> Estagiário de Comunicação – Web e SEO
- Em 2017, o CLP iniciou o trabalho em duas novas frentes: Mobilização Online
em Pautas Políticas e Produção de Conteúdo sobre Política e Gestão Pública.
Todo esse trabalho exige uma nova estrutura que envolve um forte trabalho com
as mídias sociais, a criação de um novo portal CLP (com mais interação e
conteúdo) e produção de dados e análises sobre a realidade do setor público
brasileiro.
- A pessoa contratada auxiliará no SEO deste novo portal CLP e nas estratégias
de comunicação online, atuando com a gestão do novo site (HTML, CSS, entre
outras linguagens) e análise de dados.
- A pessoa fará parte do time de Comunicação, atuando diretamente com o
Núcleo de Conteúdo (responsável por toda a produção de informação e mídias
sociais) e o Núcleo de Gestão das Plataformas Online.
- Uma característica essencial que buscamos é a boa capacidade analítica. A
pessoa contratada terá de saber interpretar dados e transformá-los em material
visual e de fácil leitura.
- No CLP, o(a) estagiário (a) terá a oportunidade de trabalhar com temas
cotidianos da política e da gestão pública, junto a organizações da sociedade civil,
gestores públicos, políticos e especialistas da área da área pública. No CLP, a
possibilidade de construir um rede de contatos e especialistas que atuam na área
pública é real.
- Damos preferência para pessoas que realizam, ou já realizaram, trabalho
voluntário, desenvolvimento de projetos sociais, trabalho com causas positivas
para o país, atuem em empresas juniors ou iniciativas políticas.

>> Qual será o meu papel?
As principais atividades são  Sites CLP - Em 2017, o CLP mudou sua forma de
atuação, incluindo as frentes de trabalho Engajamento em
Pautas Políticas e Produção de Conteúdo sobre Gestão
Pública. Atualmente, o site da instituição não responde às
ações do CLP. Por isso, a principal atividade do(a)
estagiário(a) será:
 Auxiliar na construção do nosso site;
 Realizar o SEO de todo o site do CLP;
 Otimização de código, refactoring, testes;
 Identificação e resolução de bugs dos sites;
 Elaboração de Websites One Page;
 Buscar fornecedores e ser o ponto de contato dentro do
CLP;
 Atualizar todo o site para lançamento;
 Realizar toda a transição do novo site.

 Frente de Conteúdo - o(a) estagiário(a) fará parte da
Equipe de Conteúdo auxiliando na criação de conteúdo
interativo.
 Análise de Dados e feedback online da Comunicação do
CLP;
 Apoiar no gerenciamento de fornecedores de Web.

#

Requisitos:

Estudantes de áreas relacionadas a Desenvolvimento de
sistemas ou Comunicação, com formação prevista
para, no mínimo, dezembro de 2018.
 Interesse em novas tecnologias e ferramentas;
 Conhecimentos em HTML5; CSS3; Wordpress;
 Conhecimento de SEO.

# Remuneração e detalhes:

-

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:
Centro de Liderança Pública
Jardim Paulista – São Paulo-SP

Quer fazer parte do CLP? Encaminhe o seu CV
para o e-mail washington@clp.org.br, com o
título Estágio em Comunicação – Web e SEO >>

www.clp.org.br
tel./fax: +55 11 2364-9518

/CLPBrasil
@CLP_Brasil
/clporg

#SeleçãoCLP

>>

