Seleção de Talentos CLP
Estágio – Mobilização
e Advocacy

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?!

>> Sobre as Causas:
>> Reforma Política
A falta de representatividade do sistema político brasileiro afeta a
construção de soluções estruturantes mais viáveis para os
desafios

concretos

e

urgentes

que

afligem,

oneram

e

desestabilizam o país. Para promover uma democracia mais
fortalecida e que, de fato, represente a sociedade brasileira, o CLP
atua na defesa da Reforma Política, com a seguinte agenda:
 Voto Distrital Misto;
 Mecanismos de Democracia Intrapartidária;
 Assinatura Eletrônica de Lei de Iniciativa Popular;
 Cláusula de Barreira.

>> Gestão de Pessoas no Setor Público
O CLP atua, dentre suas causas, com a Gestão de Pessoas no
Setor Público. O Brasil é um país com 12 milhões de servidores,
altos investimentos em serviços públicos (39% do PIB) e,
entretanto, apresenta índices incompatíveis na qualidade dos
mesmos. A solução para esse desafio está na modernização do
setor público, construindo um ecossistema que valorize o
servidor, com planejamento estratégico claro, racionalização
dos processos e entrega eficiente, eficaz e efetiva dos serviços.
Nosso objetivo é garantir a utilização dos recursos públicos de
maneira competente, transparente e sustentável, garantindo
os direitos dos cidadãos e a promoção de maior igualdade e
justiça social.

>> Estagiário – Mobilização e Advocacy
>> Sobre a Vaga:
O Programa de Estágio busca estimular o desenvolvimento
profissional dos estudantes através de experiências práticas, para
que adquiram novos conhecimentos e se tornem profissionais
qualificados e diferenciados. Buscamos alguém que tenha
interesse genuíno em melhorar o país. Sua função será a de
apoiar nosso time de Mobilização, com foco nas causas de
Reforma Política e Gestão de Pessoas no Setor Público. Suas
atividades serão diversas e incluem: contato com stakeholders
envolvidos nos projetos (1º, 2º e 3º setor), apoio operacional
interno, acompanhamento e articulação de redes, apoio na
produção de eventos, produção de material técnico (pesquisas,
textos, apresentações, artigos), auxílio em reuniões, e suporte na
articulação do CLP com o legislativo.

>> Competências desejadas:


Habilidades

necessárias:

conexão

com

a

causa,

multidisciplinaridade, proatividade, interesse em aprender,
capacidade de trabalhar em equipe, autonomia, criatividade,
boa comunicação, capacidade de escuta, senso crítico e
abertura à pluralidade de visões. Conhecimentos de atuação
em rede e ter experiências com voluntariado e extensão são
diferencial;


Conhecimento e habilidade em MS Office (Word, Excel e

PowerPoint) e Google Drive.

>> Exigência:


Paixão por política e interesse nas causas.



Ser estudante de graduação, preferencialmente em Administração

Gestão Pública,
Ciências do Estado,
Estagiário
Administrativo
>>Pública,

ou outros cursos do

campo de Públicas; Economia, Ciências Sociais, Ciências Políticas ou
Relações Internacionais. Outros currículos serão aceitos para análise
Disponibilidade de horário (período das 9h às 16h ou das 10h às 17h).



>> Remuneração e Benefício:


Bolsa – Auxílio – R$ 1000,00



Vale-Refeição - R$ 30,00 ao dia



Vale-Alimentação - R$ 250,00 ao mês



Vale-Transporte



Seguro de Vida



Plano Odontológico (opcional)

>> Diversidade:
Nós do CLP queremos construir uma sociedade mais
justa, acolhedora e solidária, livre de quaisquer formas
de preconceitos. Estamos empenhados em promover a
diversidade de gênero, racial e cultural em nosso time
e

incentivamos indivíduos pertencentes a grupos

minoritários e pessoas com deficiência a se candidatar.

>> Local de trabalho e Início:
CLP- Associação Centro de Liderança Pública
Jardim Paulista – São Paulo - SP Início: abril 2019

# Quero participar do Processo Seletivo!
Encaminhe o seu CV até 20/03 para o e-mail:
andre.amaral@clp.org.br, com o título: “Vaga Estágio Mobilização”.

www.clp.org.br

