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A Atletas pelo Brasil busca profissional para vaga de Diretor (a) Executivo (a), posição lotada em São 
Paulo e que responde pela condução das ações de advocacy da organização e pela liderança 
estratégica da equipe, assegurando o crescimento e impacto das ações, zelando e continuamente 
construindo os relacionamentos institucionais da organização. 

 Descrição das responsabilidades: 

• O(a) Diretor(a) Executivo(a) é responsável pela supervisão de todas as operações e resultados da 
organização; 

• Responsável por decisões financeiras, em conjunto com a Diretoria Estatutária da organização; 
• Responsável pela gestão e condução do planejamento estratégico e prestação de contas dos 

resultados para a Diretoria Estatutária, Conselho Político Estratégico e demais stakeholders da 
organização; 

• Responsável pela gestão estratégica, liderança e supervisão direta da equipe da Atletas pelo 
Brasil; 

• Estratégia para garantir o crescimento sustentável da Atletas pelo Brasil  
• Responsável pela excelência nas ações de advocacy desenvolvidas; 
• Responsável pela formação e fortalecimento das relações da organização com os principais 

stakeholders do executivo, legislativo e setor esportivo no Brasil; 
• Liderar a organização nas situações de emergência, com capacidade analítica de cenários e 

sugestão de soluções; 
• Responsável pela gestão dos recursos, em conjunto com a Diretoria Estatutária, para a execução 

das ações de forma eficaz; 
• Fortalecer e aprimorar as ações para captação de recursos; 
• Checar processos de gestão de procedimentos e estruturas de supervisão para todos os 

funcionários, oferecendo um alto desempenho e gerenciar os riscos associados com a gestão de 
pessoas; 

• Representar a Atletas pelo Brasil junto aos meios de comunicação e em eventos; 
• Liderar, junto aos atletas associados, as campanhas de Mobilização Social através dos meios e 

redes de comunicação e alianças, sensibilizando para as questões do Esporte no país; 
• Representação de trabalho junto a todos stakeholders do terceiro setor. Lideranças locais e 

nacionais, redes, instituições nacionais e internacionais, etc.; 
• Envidar esforços para priorizar a igualdade de gênero e inclusão no quadro de associados e nas 

ações de advocacy da Atletas pelo Brasil; 
• Zelar pelo cumprimento dos marcos legais e regulatórios vigentes; 
• Garantir a colaboração sinérgica entre atletas associados e equipe. 

  
 

 



 
 
 

 
 

atletaspelobrasil.org.br 

Uma vez aprovado, o(a) profissional se reportará a Diretoria Estatutária da Atletas pelo Brasil. 

 Características do perfil: 

• Excelentes habilidades de relacionamento interpessoal e comunicação; 
• Resultados comprovados na condução de projetos complexos, envolvendo muitos stakeholders; 
• Forte compromisso com o desenvolvimento social do país e com os direitos humanos; 
• Profissional motivado(a), propositivo(a) e criativo(a); 
• Capacidade de negociação e visão sistêmica; 
• Flexibilidade e habilidade de articulação com diferentes públicos; 
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos; 
• Excelente habilidade para trabalhar em equipe, de modo presencial ou remoto; 
• Português impecável; redação concisa e engajadora; 
• Fluente em inglês. 
  

Diferenciais desejáveis: 

 •Compreensão completa de captação de recursos e marketing para organizações não 
governamentais; 

• Compreensão e conhecimento sobre realidade do esporte brasileiro, sistema esportivo e suas 
legislações; 

• Capacidade de estimular a criatividade da equipe e dos associados; 
• Motivação para a inovação; 
• Capaz de liderar processos de mudança; 
• Planejamento estratégico – experiência comprovada em liderar uma equipe que passou por um 

processo que resultou em mudança efetiva; 
• Todos os aspectos de gerenciamento de uma equipe em ambientes complexos; 
• Competências no uso de redes de comunicação, CRM e outros meios de implementação de 

programas. 
 
Interessados (as) deverão encaminhar CV e carta de apresentação até o dia 28 de fevereiro de 2019 
para contato@atletaspelobrasil.org.br . 

Obs.: Daremos retorno somente para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para 
entrevistas. 
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