DESCRIÇÃO DO CARGO

Título do Cargo: Assistente de projetos sociais
Reporte: Coordenadora de projetos
Carga horária: 20h semanais
Local: Montenegro, RS

MISSÃO
A(O) Assistente de projetos sociais será responsável pelo suporte às atividades do projeto Reciclar em
Montenegro/RS. Acompanhando aos participantes, parceiros e outros stakeholders do Reciclar,
colaborando com o alcance aos objetivos do projeto.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Atividades Programáticas
• Trabalhar em colaboração com a equipe e parceiros na organização e execução das atividades do
Projeto Reciclar;
• Documentar e monitorar as atividades do projeto;
• Organizar, participar e coordenar reuniões com os catadores;
• Mobilizar e manter contato com os beneficiados;
• Contribuir no andamento dos projetos através de implementação, monitoramento,
sistematização e comunicação dos mesmos;
• Co facilitar/facilitar reuniões e oficinas para os beneficiados e parceiros;
• Auxiliar na mobilização e engajamento de stakeholders no projeto: parceiros, voluntários,
comunidades, entre outros;
• Apoiar na captação de informações e escrever relatórios;
• Realizar cotações de preços e obter documentos requeridos para compras de materiais para o
projeto;
• Fazer registros de imagens, vídeos e depoimentos;
• Assegurar a coleta de informações para alimentar os indicadores e elaboração de relatórios do
projeto.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Proatividade e capacidade de organização de tempo para realizar multitarefas;
• Ser conciso, prestar atenção aos detalhes e trabalhar com foco à prazo de entregas;
• Capacidade de trabalhar em equipe com empatia, inspirando e motivando o time;
• Boa habilidade de comunicação;
• Capacidade de lidar com informações de forma confidencial e responder com sensibilidade;
• Ter evidenciado interesse no desenvolvimento internacional ou em trabalho sem fins lucrativos;
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•
•

Flexibilidade;
Disponibilidade para trabalhar em home office, meio turno e acompanhar atividades, inclusive à
noite ou finais de semana.

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS:
• Ensino superior completo ou concluinte em assistência social, psicologia, licenciatura,
comunicação social ou outra área equivalente.
• Experiência em projetos sociais.
• Experiência em trabalhos comunitários e/ou grupos.
• Habilidade intermediária com o software MS Office, incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

A Global Communities é um empregador de oportunidades iguais. Todos os candidatos
qualificados serão considerados para esta posição, independente de idade, raça, cor, religião,
sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência.
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