
 

 
 

Aventura de Construir - Tel.: +55 11 3895-0592 – CNPJ 23.417.416/0001-05 
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Captador	de	recursos	
 

A Aventura de Construir suporta microempreendedores de áreas periféricas de São Paulo por meio de 
capacitações, assessorias e ajuda no acesso a microcrédito. É uma realidade pequena mas bem 
conectada nacionalmente e internacionalmente e está procurando integrar a sua equipe com uma 
pessoa de nível intermediário focada principalmente na captação de recursos. 

Principais	responsabilidades	
• apoio na ampliação das fontes de captação de recursos externos através da prospecção de 

oportunidades de captação de forma proativa e da elaboração de propostas de parcerias com 
empresas privadas, governos, órgãos internacionais e entidades do 3o setor; 

• elaboração de propostas e preenchimento de editais de financiamento e atualização da 
pesquisa de sustentabilidade; 

• apoio à Coordenação do programa de voluntariado; 
• apoio às atividades relativas à divulgação e a realização dos serviços da ADC. 

Experiência	e	Conhecimentos	esperados	
• ensino Superior completo e cursando em Administração, Economia ou áreas afins; 
• boa capacidade de comunicação escrita; 
• identificação com os objetivos e os valores da ADC e compromisso a médio-longo prazo; 
• pro-atividade e capacidade de se adaptar a trabalhar em equipe pequena e por resultados; 
• fluência em Inglês; 
• conhecimento de Excel e PowerPoint; 
• atitude positiva, detalhista e boa capacidade organizacional. 
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Habilidades	desejadas	
• ter desempenhando responsabilidades parecidas em outras organizações do terceiro setor; 
• conhecimento do idioma italiano. 

Características	do	cargo	
• Período: 40hs semanais. 
• Local de trabalho: Bairro Lapa de Baixo – São Paulo / SP. 
• Salário compatível com o cargo. 
• Contratação por CNPJ. 

Interessados(as) devem encaminhar até o dia 28 de fevereiro para o e-mail 
matilde.silva@aventuradeconstruir.org.br os seguintes arquivos em PDF: 

1. Currículo com salário atual e remuneração pretendida (máximo – 2 páginas), 
2. Carta de apresentação informando por que acredita encaixar-se no perfil (máximo – meia 

página). 


