
O Instituto Nossa Uruçuca abre vaga para contratação de seu/sua
Coordenador(a) Geral

Perfil ideal:
- Pró-ativo, empreendedor e protagonista
- Idealista, com vontade de ver e fazer um mundo melhor
- Boa capacidade de organização, sistematização e análise
- Bom relacionamento interpessoal e comunicação  
- Compromisso, pontualidade e responsabilidade
- Postura ética impecável, honestidade e transparência
- Pouco ou nenhum vínculo com a política partidária 

(ou disposto a se des-filiar de partido)
- Abertura para ouvir opiniões e trabalhar com visões diferentes da 

sua, ter empatia e conseguir rever posições
- Ter coragem, abertura e disposição para lidar com conflitos

Formação:
Nível superior completo, preferencialmente nas áreas de:
Direito, Administração Pública, Jornalismo, Ciências Sociais (ou 
correlatas)

Experiência:
Pelo menos 5 anos de experiência em trabalhos administrativos ou 
de comunicação, de preferência com atuação junto ao setor público.

Habilidades e conhecimentos diferencias:
- Boa capacidade de utilização de computadores e internet
- Bom conhecimento do funcionamento e da estrutura da 
administração pública municipal
- Curiosidade e capacidade de aprender
- Habilidade de comunicação escrita e publicação em meios digitais 

(redes sociais, blogs etc)
- Conhecimentos fundamentais de finanças, e utilização de planilhas

Local de trabalho: Uruçuca - BA (com eventuais viagens)
Carga horária: preferencialmente Integral (horários a negociar)
Forma de contratação: CLT
Salário: Compatível com o mercado local (a combinar)
Principais atividades:
- Acompanhar as atividades do legislativo e executivo municipal, e dar 
publicidade a elas
- Organizar e mobilizar encontros com a comunidade local
- Articular parcerias com outras instituições
- Organizar e supervisionar atividades de parceiros, voluntários e autônomos 

contratados
- Gerir as finanças e o funcionamento geral do instituto 

Processo de Seleção:

1) Enviar currículo e carta de apresentação e motivação para 
nossaurucuca@gmail.com até dia 20 de Fevereiro de 2015.

2) Os candidatos escolhidos serão convidados para entrevistas
3) O candidato escolhido passará por um período de experiência de 1 a 2 

meses

Se você se interessou muito pela vaga, e acha que ela foi feita para você, mas não se encaixa em todos os critérios, não deixe de mandar seu currículo, 
contando na carta de apresentação o motivo do seu interesse. Acima de tudo, queremos alguém que acredite nessa causa e com brilho nos  olhos!
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