Seleção de Talentos CLP
Analista Sênior –
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.

>> Sobre as Causas:
>> Previdência Social
A Previdência Social é um direito garantido pela Constituição
Federal de 1988 e é fundamental para garantir a renda daquelas
pessoas que estão afastadas da atividade laboral. Contudo, esse
direito de todos corre riscos. A frágil situação das contas públicas
federais, estaduais e municipais somadas ao alto grau de
concentração de renda que o atual modelo previdenciário
brasileiro gera, colocam em risco a poupança das futuras
gerações e os investimentos básicos em saúde, educação,
infraestrutura, entre outros. O CLP está trabalhando na causa da
Previdência, defendendo os seguintes pontos:
 Estabelecimento de uma idade mínima para os cidadãos se
aposentarem (fim da aposentadoria por contribuição);
 Harmonização das regras que norteiam o RGPS e o RPPS
estabelecendo um teto único de benefício para ambos;
 Fim dos privilégios, por uma Previdência igual a todos os
setores da sociedade, incluindo militares e sistemas
previdenciários estaduais e municipais.

>> Sobre a Vaga:
A área de Mobilização é a área de causas do CLP. Desenvolvendo
campanhas de advocacy e atuando como um Think Tank, tem
como objetivo sensibilizar os líderes públicos e a sociedade a
priorizarem

temas

estratégicos

para

o

Brasil.

Buscamos,

portanto, alguém que tenha interesse genuíno em melhorar o
país. Sua função será a de liderar programas do CLP nas áreas de
Previdência Social, Gestão de Pessoas no Setor Público e Reforma
Política.

Suas

atividades

serão

diversas

e

incluem:

desenvolvimento de redes, coalizões e alianças, interagir com
stakeholders (1º, 2º, 3º setor), coordenar a estratégia e execução
dos projetos da frente de Previdência Social, Reforma Política e
Gestão de Pessoas no Setor Público, execução de projetos (front
e back office), coordenar eventos e ações estratégicas do CLP,
mapear e elaborar a estratégia de advocacy junto aos 3 setores
e imprensa, elaborar propostas de captação de recursos, elaborar
pareceres técnicos e preparar análises customizadas para os
projetos da área.

>> Competências desejadas:


Habilidades necessárias: conexão com a causa, boa

redação,

liderança,

criatividade,

boas

excelente
habilidades

comunicação,
de

gestão

autonomia,

de

projetos,

conhecimento do tema, habilidades de pesquisa e análise
política e abertura à pluralidade de visões.;


Conhecimento e habilidade em MS Office (Word, Excel e

PowerPoint) e Google Drive. Experiência em ferramentas de
gestão online (Asana, Instagantt, Smartleader e Pipedrive)
são diferencial.

>> Exigência:


Formação preferencial em: Administração Pública, Gestão Pública,
Ciências

do

Estado

e

outros

cursos

do

Campo

de

Públicas;

Administração de Empresas; Ciências Econômicas, Ciências Sociais,
Ciências Políticas ou Relações Internacionais. Currículos de outros
campos serão aceitos para análise;


Experiência prévia em advocacy e/ou relações governamentais;



Experiência prévia na Gestão de Projetos;



Experiência em pesquisa acadêmica e análise de dados;



Atuação profissional prévia junto ao Poder Público;



Conhecimento

e

interesse

em

Administração

Pública,

Política

Institucional, funcionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário;


Inglês Avançado;



Excel Avançado;



Disponibilidade para viagens.

>> Remuneração e Benefícios:


Salário compatível com mercado



Vale-Refeição - R$ 30,00 ao dia



Vale-Alimentação - R$ 250,00 ao mês



Vale-Transporte



Plano de Saúde



Seguro de Vida



Plano Odontológico (opcional)



Políticas de qualidade de vida (https://www.clp.org.br/wpcontent/uploads/2018/12/EVP-CLP-2.0.pdf)

>> Diversidade:
>>Estagiário Administrativo
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:
tiago.ramos@clp.org.br, com o título: “Vaga Analista
Sênior de Mobilização – Líder de Programas”.

www.clp.org.br

