SELEÇÃO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL – CATALÃO/GO

Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência humanitária e de
desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em desenvolver projetos de
investimento comunitário trabalhando com as comunidades para criar mudanças positivas e duradouras.
Em Catalão/GO está executando o Programa de Fortalecimento do 3º Setor, onde busca através deste Edital
contratar um(a) profissional Especialista em Gestão de Organizacional para trabalhar com nossa população
alvo na área. Sendo assim, solicitamos uma carta de manifestação de Interesse dos profissionais
interessados, juntamente com os documentos citados para atender a demanda, com informações das
qualificações acadêmica e domínio comprovado de acordo com os pré-requisitos do anexo.

1. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1) Carta de interesse, confirmando que o profissional atende os pré-requisitos para a função, de
acordo com o anexo deste Edital, e que tem disponibilidade imediata para início das atividades, bem
como pretensão salarial.
2) Currículo Vitae do Profissional, com seu histórico profissional, ressaltando a experiência possui
relacionada ao cargo em questão e pré-requisitos citados no item 4 do anexo.

2. PASSOS DE SELEÇÃO / INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Enviar os Documentos requeridos no item 1 deste Edital para infobrasil@globalcommunities.org
até às 15 horas do dia 20/03/2017;
2) Análise da carta de manifestação e documentos solicitados por parte do comitê de avaliação
interno da GCB até 22/03/2017;
3) Entrevista pessoal ou via Skype com Coordenadora Regional de Catalão com os candidatos que
atendam os pré-requisitos até 23/03/2017;
4) Entrevista com o comitê de avaliação da Global Communities Brasil com os três candidatos
finalistas, se necessário, até 24/03/2017;
5) Resposta final aos candidatos até 28/03/2017, dentro dos critérios de avaliação abaixo:
Critérios de avaliação
1. Avaliação de Currículo e carta de manifestação de
interesse que atendam os pré-requisitos
2. Comprovação de Experiência em trabalhos com
instituições do terceiro setor

Nota máxima
20
20
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3. Comprovação de Experiência de consultoria de
gestão organizacional
4. Experiência em aplicação de Treinamentos,
Capacitações, Aulas para grupos diversos e grandes
grupos.
TOTAL

30
30
100
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