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Atribuições do cargo: 
- Participar de atividades de planejamento estratégico de mobilização de 

recursos (PEMR) em conjunto com superintendência e consultoria externa. 
- Implementar  as estratégias elencadas como prioritárias pelo PEMR, de 

acordo com cronograma estabelecido. 
- Realizar a captação de recursos junto às fontes de financiamento. 
- Coordenar equipe de DI (projetos e vendas de serviço). 
- Realizar atividades de suporte à captação, tais como, banco de dados de 

relacionamentos, monitoramento, relatórios de atividades, comunicação.  
- Colaborar para o desenvolvimento de planejamento e plano de comunicação, 

em harmonia com as atividades de captação de recursos (em conjunto com 
agência de publicidade parceira e setor interno da organização).  

- Desenvolver, implantar e coordenar projetos de geração de renda e MRC 
(Marketing Relacionado à Causa).  

- Coordenar atividades de terceirizados / parceiros pro bono (publicidade, 
assessoria de imprensa, arquitetura e outras agências). 

- Colaborar na captação e coordenação de voluntários. 
- Participar de reuniões regulares de planejamento, acompanhamento e 

avaliação de resultados com a superintendência. 
 
 
Perfil descritivo do cargo: 
 
O profissional deverá ter capacidade analítica, assertividade, iniciativa, criatividade, 
agilidade, foco em objetivos, metas, resultados e características empreendedoras. São 
indispensáveis: formação superior, experiência na área de captação de recursos em 
organizações do terceiro setor (preferencialmente em educação e saúde), em vendas, 
marketing, gerenciamento de pessoas e em acompanhamento de orçamento. Espera-se 
facilidade de relacionamento com os diversos níveis hierárquicos da organização, boa 
comunicação oral e escrita, além de perseverança. É desejável conhecimento da língua 
inglesa. 
 
 
Principais atividades e responsabilidades: 
 
• Estimular, orientar e supervisionar a equipe do DI (Desenvolvimento Institucional) 
• Buscar parcerias junto a fornecedores e patrocinadores para as estratégias MRC, venda 

de serviços e mantenedores. 
• Mobilizar e estimular os voluntários. 



• Desenvolver a atividade em harmonia com o Planejamento Estratégico de Mobilização 
de recursos. 

• Elaborar e executar os planos de marketing e comunicação. 
 

 
Experiência e Conhecimentos desejados 
 
• Formação superior.  
• Experiência de 3 anos em cargo similar (coordenando equipe). 
• Experiência no Terceiro Setor .  
• Conhecimento das ferramentas de informática (Word, Internet e PowerPoint) e excel 

avançado. 
• Conhecimento de ferramentas de comunicação on e off line. 
• Conhecimento de inglês (desejável). 
 
 
Habilidades desejadas 
 
• Boa comunicação oral 
• Capacidade de organização 
• Iniciativa 
• Agilidade 
• Compromisso com resultados e com a missão da organização 
• Compromisso com a equipe e a instituição 
• Espírito de cooperação e trabalho em equipe 
• Capacidade de lidar com todos os níveis de hierarquia 
• Capacidade de gestão do tempo, definição de prioridades e manutenção do foco 
• Bom humor 
• Perseverança 
 
Características do cargo 
 
• Período Integral (40 horas semanais - CLT) 
• Salário compatível com o cargo 
 
 
Processo Seletivo 
 

• Análise do Curriculum Vitae e da carta de intenção 
• Entrevista individua 

ENVIAR CURRÍCULO E CARTA DE INTENÇÃO PARA O E-MAIL diderdic@pucsp.br 
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