EMPLOYEE VALUE
PROPOSITION

SUMÁRIO
01 O QUE É O EVP?
02 O CLP
03 IMPACTO
04 CULTURA CLP
05 BENEFÍCIOS DO TIME CLP
06 POLÍTICAS DE GENTE
07 PLANO DE CRESCIMENTO
08 NOSSA REDE

SUMÁRIO
01 O QUE É O EVP?
02 O CLP
03 IMPACTO
04 CULTURA CLP
05 BENEFÍCIOS DO TIME CLP
06 POLÍTICAS DE GENTE
07 PLANO DE CRESCIMENTO
08 NOSSA REDE

O QUE É O EVP?

EVP é a junção de metodologias como busca
pela gestão por competências, modelos de
gestão de pessoas e teorias motivacionais que
tem o objetivo de desenvolver programas de
atração, engajamento e retenção de talentos
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O CLP
O objetivo do CLP é melhorar o Estado
brasileiro com ações de impacto.

Fazemos isso através de duas frentes:
Desenvolvimento de Lideranças - formamos e
desenvolvemos líderes por meio de atividades
educacionais como: cursos presenciais, à
distância, de longa, curta e média duração,
projetos de transformação (gestão da
mudança, formação de equipes e
institucionalização de políticas públicas) nos
quais lideramos e aplicamos nossa
metodologia.

Advocacy e Mobilização Social - adotamos
causas nas quais acreditamos serem alavancas
importantes de transformação e atuamos de
forma direta ou indireta para efetuar uma
mudança real Estado. Sempre sustentado em
nossas Crenças, Valores e base de conteúdos/
metodologias.
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IMPACTO

O Centro de Liderança Pública atua há 10
anos na formação e capacitação de gestores
públicos, na execução de projetos de gestão
em parceria com o governo, a iniciativa
privada e outras organizações do terceiro
setor, além de atuarmos em causas que vemos
como meio de melhorar o Estado brasileiro.

LÍDERES
capacitados +5.500
pelo CLP

ESTADOS
Impactados

24

+3.500

LÍDERES
formados
nos nossos
cursos

+100

MUNICÍPIOS
Impactados

APOIADORES

+80

PARCEIROS +1.600

+200

MATÉRIAS sobre
o CLP em veículos
de grande mídia
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NOSSA CULTURA
O CLP nasceu para empoderar lideranças públicas e engajar a sociedade a fim de transformar o Brasil em
um país mais justo e com instituições democráticas fortes.

O que nos une e direciona é a construção de um Estado melhor. Nossa causa depende de LÍDERES corajosos
e muito empreendedores, que trabalhem pelo propósito de MELHORAR O ESTADO e a GESTÃO PÚBLICA.
Somos um time plural, dinâmico e engajado. Não temos medo de arriscar e buscar novas formas de
solucionar desafios, sendo estas as características fundamentais do time CLP.
Vivemos e disseminamos a Liderança Adaptativa: acreditamos que toda mudança pressupõe uma profunda
revisão de valores, crenças e atitudes. Nosso time pratica e gera o desconforto positivo, desenvolvendo e
valorizando lideranças que enfrentam os reais problemas, para assim realizar as mudanças necessárias ao
Estado.

Confiamos que a melhoria da liderança e da gestão pública tornam o caminho coerente para a boa
política. O time CLP é inconformado com o personalismo, populismo, clientelismo e o Estado de compadrio.
Nossas bases fundamentais são a ética, a transparência e a confiança mútua. Acreditamos na igualdade do
poder de fala, somos donos do que fazemos e acreditamos no Brasil.
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BENEFÍCIOS DO TIME CLP
O CLP conquistou neste ano o certificado Great
Place to Work com 84% de satisfação dos
colaboradores. O Programa de Certificação GPTW
foi criado para reconhecer organizações que
valorizam pessoas.
E desejamos mais com a filosofia do Ambiente Nota
100, líderes e colaboradores estão transformando
diariamente os seus ambientes de trabalho através
de pequenas atitudes e ações.
A priorização da Gestão de Pessoas e o esforço de
todos da organização em busca do Ambiente Nota
100 nos trouxeram este reconhecimento, somos
referência entre as organizações que valorizam as
pessoas.

BENEFÍCIOS DO TIME CLP
Confiamos no profissionalismo do nosso time, por isso buscamos proporcionar uma rotina de
trabalho feliz e com benefícios que favoreçam altos níveis de entrega e resultados.

Horários flexíveis

Home-office

Eventos temáticos

Cumprimos nossa jornada
de trabalho com
flexibilidade nos horários
de entrada e saída

Temos uma política de
home-office para todos do
time

Comemoramos datas
especiais a fim de
promover um clima de
descontração entre as
áreas e integrar o time

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Benefício Flex

DAY OFF de Aniversário

Biblioteca
Compartilhada

Cada colaborador tem
um perfil, possibilitamos a
escolha dos benefícios
que mais se encaixam
com a necessidade de
cada um

Queremos que nossos
colaboradores descansem
e comemorem seus
aniversários em período
integral

Acreditamos no
compartilhamento de
conhecimentos e cultura,
promovemos uma troca
de leituras entre o time

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Tech Talks

Mentorias Internas

Reservamos uma hora a
cada duas semanas para
estudarmos algum tema
que entendemos como
relevante para o CLP e
para o desenvolvimento
das áreas

Promovemos o
desenvolvimento
profissional entre
integrantes do time com
experiências
complementares de
mentor e mentorado

Coaching e/ou
Mentoring
Acreditamos no
compartilhamento de
conhecimentos e cultura,
promovemos uma troca
de leituras entre o time

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Happy Friday
Fazemos um
revezamento entre os
colaboradores de
maneira que uma vez por
mês os colaboradores
trabalhem meio período
em uma sexta-feira

Sessões de aprendizado
para o time
Integrantes do time
facilitam sessões sobre
temas relevantes com o
intuito de compartilhar
conhecimentos e agregar
experiências

Programa de
descontos
Somos parceiros de
organizações e empresas
para oferecer descontos
especiais para os
integrantes do nosso time

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Treinamentos para o time
Capacitamos os
membros do time a fim
de melhorar suas
competências e
habilidades, contribuindo
para o seu
desenvolvimento
profissional e dos nossos
resultados

Team building
Promovemos o espírito de
time, fortalecemos o
vínculo com nossos valores
e propósito a fim realizar o
alinhamento constante da
nossa cultura
organizacional

Programa de
Outplacement
Disponibilizamos um
conjunto de ações para
auxiliar os colaboradores
que passam pelo
processo de
desligamento a se
recolocarem no mercado
de trabalho

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Auxílio Creche
Disponibilizamos um auxilio
creche para as
colaboradoras mulheres que
tiverem filhos equivalente a
20% do piso salarial por mês
e por filho até que complete
5 (cinco) anos de idade,
mediante apresentação do
comprovante de
pagamento da creche

Auxílio ao filho
excepcional
Disponibilizamos auxilio
mensal equivalente a 15%
do salário normativo aos
colaboradores que
tenham filhos
excepcionais, mediante
comprovação

Licença para
Casamento
Concedemos licença
remunerada de 7 dias
corridos para os
colaboradores que se
casarem;

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Vale-Alimentação
Concedemos aos
colaboradores um cartão
alimentação com o crédito
mensal de R$ 250,00

Vale-Refeição
Disponibilizamos também
um cartão refeição com o
crédito diário de R$ 30,00

Assistência Médica
Zelamos pela saúde dos
membros do time e
portanto disponibilizamos
plano de saúde para os
membros do time em
regime CLT sem desconto
em folha

BENEFÍCIOS DO TIME CLP

Assistência Odontológica
Oferecemos a possibilidade
dos integrantes do nosso
time optar por adquirir esse
benefício com desconto
mensal de R$ 25,00

Rede CLP
Encorajamos todo o time a
se aproximar da nossa
rede com os maiores
especialistas em política e
gestão pública do Brasil

Acompanhamento das
aulas ministradas pelo CLP
os integrantes do nosso
time podem acompanhar
como ouvintes as aulas dos
nossos cursos customizados
e pós-gradução
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POLÍTICAS DE GENTE
A gestão de pessoas deve estar direcionada a soluções que proporcionem
condições adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção de
pessoas.
O papel dos gestores na gestão de pessoas está, primeiramente, no
reconhecimento de que o maior patrimônio das organizações são as pessoas:
são elas que pensam, questionam e constroem, portanto, fazem a diferença
para a competitividade organizacional.
No CLP, esperamos que os gestores sigam os manuais desenvolvidos, se
pautem a partir deles para que possamos construir as relações profissionais
que queremos.
Os colaboradores devem atuar com foco em resultados, empreendedorismo,
inovação, ética e transparência.

POLÍTICAS DE GENTE
ESTRUTURA DE CRESCIMENTO

Cargo
Estagiário
Estagiário de pós graduação
Analista Junior
Analista Pleno
Analista Sênior
Coordenador de Frente
Coordenador de Área
Gerente de área
Diretor de área
Diretor Vice-Presidente
Presidente
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I
I

Faixa
II
III

IIIl

II
II
II
II
II
II

IIIl
IIIl
IIIl
IIIl
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IIIl

III
III
III
III
III
III

POLÍTICAS DE GENTE
Horário de expediente: Os colaboradores CLT devem iniciar
suas atividades no escritório entre 09:00 e 10:00 da manhã,
encerrando-as entre 18h00 e 17:00 da noite (8 horas diárias
com uma pausa de uma hora para almoço). Já os
estagiários devem iniciar às entre 09:00 e 10:00, encerrando
entre 16:00 e 17:00 (6 horas diárias com uma pausa de uma
hora para almoço).

Estagiários: Quando existirem necessidades acadêmicas
(provas) que exigirem mudança de horário o estagiário
deverá conversar diretamente com o seu gestor e verificar
a possibilidade de alteração, sempre negociando a
reposição do horário alterado.

POLÍTICAS DE GENTE
Avaliação de Desempenho e Resultado: realizamos
semestralmente a avaliação de desempenho e resultados a
fim de reconhecermos os resultados alcançados pelo time,
identificarmos os pontos fortes de cada membro e os
pontos de desenvolvimento para que possam ser
trabalhados junto aos gestores, contribuindo para o
crescimento profissional dos nossos colaboradores;
Acompanhamento dos Planos de Desenvolvimento: A cada
dois meses gestores e equipe se reúnem individualmente
para o acompanhamento do plano de desenvolvimento
gerado na avaliação de desempenho. São realizadas
conversas que tem como finalidade ajudar o colaborador a
identificar formas de se desenvolver como profissional.

POLÍTICAS DE GENTE

Temos metas ambiciosas para mudar a realidade do Brasil
nos próximos anos, e acreditamos que gente talentosa,
engajada, com alta capacidade de entrega e realmente
comprometida com as causas políticas do país fará a
diferença nessa transformação.
Nossos talentos são formados por pessoas com iniciativas,
questionadoras, interessadas em aprender, que não
tenham medo de colocar a mão na massa
e que trabalhem com cabeça de dono.

POLÍTICAS DE GENTE

Buscamos profissionais que sonham grandes e questionam a
forma como as coisas são feitas, transformando
“problemas” em soluções e que não parem de crescer.
Reconhecemos o potencial dos colaboradores, apostamos
fortemente no desenvolvimento e na realização pessoal e
profissional de cada um deles. Temos orgulho de dizer que
acreditamos no poder de transformar e o colocamos em
prática todos os dias, a partir do nosso compromisso de
pensar no futuro e ser o futuro.
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PLANO DE CRESCIMENTO
O CLP possui uma equipe de talentos e
acreditamos que o plano de crescimento seja
uma forma de guia-los para que possam atingir
todo o seu potencial.
Encorajamos colaboradores e gestores a
elaborar um guia, para que seja possível
identificar o momento em que se encontra o
colaborador,
quais
são
seus
objetivos
profissionais e quais passos são necessários
para atingir seus sonhos.
Queremos estar juntos nessa jornada de
sucesso.

PLANO DE CRESCIMENTO
FATORES DE PROMOÇÃO
DE CARGO
•Atingimento de >=90% das
metas
•Mínimo "Ótimo" na
Avaliação de
Competências
•Atende ao Perfil funcional
•Avaliação favorável de
Gestão Imediata
•Haver disponibilidade
financeira
•Haver vaga aprovada

FATORES DE PROMOÇÃO
DE FAIXA
•Atingimento de >=85% das
metas
•Mínimo “Ótimo" na
Avaliação de
Competências
•Avaliação favorável de
Gestão Imediata
•Haver disponibilidade
financeira

PLANO DE CRESCIMENTO

O CLP prioriza o crescimento profissional do seu
time. Acreditamos que o crescimento e o
desenvolvimento dos nossos colaboradores
não se limita somente a nossa organização,
por isso buscamos ajudar a todos que desejam
fazer uma transição de carreira, mesmo que
em uma empresa parceira ou outra instituição.
O seu sonho deva continuar!
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NOSSA REDE

Que tal ser parte de uma organização
cujo foco é ajudar a produzir
mudanças transformadoras no setor
público brasileiro?
Venha se unir um time que acredita
no que faz e faz por que gosta!

Cadastre-se em nosso banco de talentos
Talentos@clp.org.br

