Descrição do cargo
Título do Cargo: Especialista em Voluntariado
Carga Horária: 40hs
Localização: Campinas/Indaiatuba, São Paulo, Brasil

Data: Janeiro/2019

SOBRE GLOBAL COMMUNITIES BRASIL
Global Communities, fundada em 1952, é uma organização internacional humanitária e de
desenvolvimento, atendendo 20 milhões de pessoas a cada ano, capacitando-as para que melhorem suas
próprias vidas e meios de subsistência para que tenham um futuro melhor. Somos uma organização
politicamente neutra, sem fins lucrativos, com sede principal nos EUA.
No Brasil, abrimos as portas pela primeira vez em 2014, e desde então estamos desenvolvendo
programas de desenvolvimento local com parceiros corporativos como o objetivo de formar a capacidade
das comunidades e instituições locais para priorizarem as necessidades e mobilizar os recursos para que
melhoram as condições socioeconômicas. Para maiores informações, visite o nosso site.
SÍNTESE DO TRABALHO
1. Planejar e implementar um projeto piloto de Voluntariado Corporativo com a rede de
concessionárias de um parceiro corporativo;
2. Apoiar na implementação de ações de voluntariado dos comitês locais de um parceiro corporativo
em Campinas e Indaiatuba
3. Ser responsável para consolidar e crescer o nosso “thought leadership” em voluntariado
corporativo.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO TRABALHO
• Desenvolver e implementa, junto ao Diretor de Programa e parceiro corporativo, um projeto de
expansão de voluntariado corporativo para sua rede de concessionárias (dealer) no Brasil;
• Trabalhar em colaboração com os dealers parceiros para instalar programas de voluntariado
corporativo;
• Contribuir no andamento do Programa de Voluntários do parceiro corporativo através da
sistematização dos:
o Projetos de voluntariado incluindo a incorporação da identidade visual, guias técnicos e
outras peças de comunicação e divulgação;
o Processos, procedimentos, modelos, fichas, ferramentas, etc. do Programa;
• Trabalhar em estreita colaboração com os comitês de voluntariado de Indaiatuba e Campinas do
parceiro corporativo no planejamento e implementação de ações de voluntariado;
• Co-facilitar/facilitar treinamentos para membros dos comitês de voluntariado;
• Auxiliar os comitês do parceiro corporativo na mobilização e preparação de voluntários;
• Facilitar sessões de feedback com os comitês e escrever relatórios do andamento das atividades;
• Contribuir para a emissão de publicações e compartilhar informações;
• Assegurar a coleta de informações para alimentar os indicadores do programa;
• Administrar os editais e gerenciar os fornecedores de serviços/consultoras contratados para
prestar serviços na área de voluntariado;

•
•
•
•

Apoiar os comitês no engajamento e relacionamento com as instituições locais;
Realizar a sistematização de treinamentos;
Desenvolver e compartilhar conhecimento e expertise na área de voluntariado através da
participação em cursos, palestras, eventos e conferências;
Fazer registros de imagens, vídeos e depoimentos.

RESULTADOS ESPERADOS
• Parceiro corporativo implementando um Programa de Voluntários com o entendimento, os
processos, as ferramentas e os conhecimentos necessários para atingir os objetivos desejados;
• Implementação com sucesso do projeto piloto de expansão do programa de voluntariado
corporativo para a rede concessionarias de um parceiro corporativo;
• Sistematização dos toolkits de voluntariado corporativo a serem implementados no projeto piloto
de expansão do programa de voluntariado corporativo para a rede concessionária;
• Comitês de voluntariado do parceiro corporativo comprometidos, treinados e capazes de
planejar, mobilizar e implementar ações de voluntariado realizando gestão de forma
independente;
• Execução dos projetos e das ações de voluntariado do parceiro corporativo em Indaiatuba e
Campinas;
• Posicionar a Global Communities Brasil como uma instituição referência na área de voluntariado
corporativo e programas de voluntariado;
• Monitoramento assertivo do trabalho realizado.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Energia e capacidade para atividades multitarefa;
• Atenção aos detalhes e orientado a prazo de entregas;
• Ter evidenciado interesse no desenvolvimento internacional ou em trabalho sem fins lucrativos;
• Trabalhar em equipe;
• Capacidade de organização;
• Atenção concentrada;
• Habilidade de comunicação;
• Empatia;
• Capacidade de inspirar e motivar os outros;
• Capacidade de lidar com informações de forma confidencial e responder com sensibilidade;
• Flexível;
• Proatividade.
PRÉ-REQUISITOS ESSENCIAIS
• Educação: ensino superior em assistência social, psicologia, pedagogia, licenciatura ou outra área
equivalente.
• Experiência: mínimo 2 anos em programas sociais. E gerenciamento de múltiplas prioridades.
• Experiência prévia em acompanhar e gerenciar atividades de voluntariado corporativo
• Outros: habilidade intermediária com o software MS Office, incluindo Word, Excel, PowerPoint e
Outlook.
• Disponibilidade para trabalhar em Indaiatuba/Campinas e para viagens periódicas.

