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VAGA PARA ANALISTA DE PROJETOS (TEMPORÁRIO) 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização não governamental sem fins lucrativos, 

cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.  

Valoriza e incentiva a diversidade, assumindo um forte compromisso com a inclusão social. Pessoas com deficiência, 

LGBTI+, negrxs, indígenas e outras representações da nossa sociedade são muito bem-vindas na organização! 

Abre vaga para integrar a equipe de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável na posição de Analista de Projetos. É 

desejável experiência com programas de capacitação e treinamento. A vaga é temporária (período: novembro/2019 

a fevereiro/2020). 

Interessadxs deverão enviar currículo e uma carta de motivação em PDF em um mesmo documento para 

oportunidades@ethos.org.br até o dia 13/10/2019. 

Síntese da posição:  

Profissional que já tenha atuado na posição de Analista em empresas na área de responsabilidade social empresarial, 

sustentabilidade, qualidade ou afins e/ou organizações da sociedade civil com foco em processos, conteúdo e 

atendimento para trabalhar na área de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável do Instituto Ethos. Suas 

atribuições estarão mais fortemente relacionadas às atividades de capacitação e assessoria às empresas e 

organizações.  

A área de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável do Instituto Ethos atua no desenvolvimento de ferramentas 

de gestão (Indicadores Ethos, guias temáticos e Rating Integra), na execução de projetos de capacitação 

(cursos/formações) e assessoria a empresas e organizações. 

Atribuições da função:  

 Executar e controlar ações planejadas no âmbito de projetos da área; 

 Buscar novas oportunidades de parcerias e consolidar as existentes para o melhor desenvolvimento dos 

projetos; 

 Propor e executar plano de comunicação externo, no que tange principalmente às campanhas de divulgação 

das capacitações (cursos, formações); 

 Elaborar conteúdos para a criação de materiais de promoção e divulgação, como informativos, boletins, 

infográficos, entre outros;  

 Prover suporte aos projetos por meio de pesquisas e análises de dados; 

 Secretariar e documentar processos de verificação, dando apoio às partes envolvidas;    

 Acompanhar as atividades de consultores, verificadores e prestadores de serviços; 

 Elaborar apresentações de apoio aos projetos;  

 Realizar reuniões com empresas e parceiros;  

 Organizar os eventos, reuniões e capacitações da iniciativa; 
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 Elaborar relatórios gerenciais, de atividades e de prestação de contas;  

 Realizar cotações, processos de compras e de pagamento; 

 Secretariar reuniões (agendamento, confirmações, registro, etc);  

 Colaborar em outras demandas da área. 

 

Características desejadas: 

 Proatividade; 

 Criatividade; 

 Habilidade de negociação; 

 Capacidade de relacionamento com diferentes públicos e níveis hierárquicos; 

 Forte habilidade de trabalhar em grupo e de relacionamento interpessoal; 

 Desenvoltura na comunicação oral e assertividade; 

 Excelência na comunicação escrita; 

 Facilidade de aprendizagem; 

 Capacidade analítica e de síntese; 

 Atitude de antecipação e resolução rápida de problemas dentro do escopo de atuação; 

 Planejamento e organização do tempo; 

 Capacidade de desempenhar múltiplas tarefas; 

 Capacidade de trabalhar sob pressão; 

 Atuar com alto padrão de qualidade e resiliência; 

 Elevados padrões éticos de conduta; 

 Bom humor para conduzir adversidades; 

 Atuação em equipe de modo colaborativo, com flexibilidade, autoconfiança e “mão na massa”; 

 Camaradagem, comprometimento e qualidade na execução. 

 

Experiência e conhecimentos esperados:  

 Conhecimento e experiência em responsabilidade social empresarial/programas de sustentabilidade; 

 Domínio de processos de gestão de projetos e de atendimento ao cliente; 

 Formação em Administração de Empresas, Comunicação Social, Ciências Sociais ou áreas similares; 

 Inglês avançado para leitura e escrita; 

 Desejável experiência com programas de capacitação e treinamento.  

  

Características do cargo:  

 Nível profissional de Analista, com contrato CLT por prazo determinado (4 meses); 

 Faixa salarial: R$ 4.000; 

 Benefícios: convênio médico e odontológico da Porto Seguro, vale refeição de R$ 31,00/dia, vale transporte 

ou estacionamento, seguro de vida; 
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 Carga horária: 40 horas semanais, jornada flexível. Às sextas feiras encerramos o expediente às 15h; 

 Local de trabalho: região da Paulista; 

 Viagens: eventualmente; 

 Disponibilidade para início é imediato. 

 

Sobre o Instituto Ethos acesse: www.ethos.org.br 

Sobre as iniciativas de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, acesse: 

https://www.ethos.org.br/conteudo/projetos/gestao-sustentavel/#.XYvyfEZKg2w 
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