
 
 

 
 
 
Sobre a Fundação FEAC  
 

A Fundação FEAC é uma organização independente, privada, de interesse público, 
sem vínculos político-partidários, com fins não econômicos, fundada em 1964 que 
investe em iniciativas de assistência e desenvolvimento social, protagonismo juvenil, 
cidadania ativa, desenvolvimento da primeira infância, educação pública de qualidade e 
inclusão de pessoas com deficiência. 

Nossos investimentos sociais estão organizados em Programas. Cada programa adota 
um conjunto específico de estratégias para incentivar e apoiar organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais e grupos populares e de usuários a desenvolverem 
projetos que tenham incidência na redução da pobreza e demais vulnerabilidades e 
riscos sociais em Campinas. 
 
 
Objetivo da Vaga 

Contribuir com a potencialização do impacto social dos Programas e Projetos 
desenvolvidos pela Fundação, subsidiando com análises para tomada de decisão dos 
investimentos e aprendizagem social. 
 
 
Principais atividades 

▪ Assessorar os líderes de programas e parceiros nos desenhos de novos projetos 
contribuindo para o estabelecimento de métricas de sucesso (indicadores, 
metas, resultados e impacto pretendido) bem definidas; 

▪ Apoiar no monitoramento físico e financeiro dos projetos ativos, consolidando 
relatórios de monitoramento e incentivando processos de reflexão crítica sobre 
a prática e ajustes de rota quando necessários; 

▪ Elaborar e fazer a análise de dados, relatórios gerenciais e apresentações 
executivas para suporte à gerência geral e a superintendência socioeducativa 
nos assuntos de sua competência técnica; 

▪ Apoiar a gestão e desenvolvimento do sistema de gerenciamento de projetos da 
Fundação; 

▪ Desenhar e executar avaliações (de processo, formativa, de resultado, de 
impacto) no âmbito dos diversos programas e projetos da Fundação; 

▪ Identificar problemas e oportunidades de ganhos de efetividade e eficiência nos 
projetos e programas e, se necessário, propor soluções; 

▪ Apoiar ne elaboração de termos de referência para contratação de estudos e 
pesquisas externas que venham a contribuir com análises e evidências a tomada 
de decisão sobre os investimentos sociais da Fundação em cada um dos 
programas; 
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▪ Interagir com os consultores ou prestadores de serviços contratados para 
garantir a qualidade das entregas; 

▪ Atuar no processo de Gestão do Conhecimento contribuindo para a ampliação 
de um ambiente (processos, sistemas, metodologias e ferramentas) acessível e 
propício para a captura, retenção, sistematização, disseminação e aplicação dos 
aprendizados e acúmulos decorrentes da atuação da Fundação. 

 
Competências técnicas e experiências requeridas 

▪ Graduação completa em Economia, Engenharia, Administração ou correlatas; 
▪ Experiência como Analista de PMO; 
▪ Ter atuado com Gestão do Conhecimento; 
▪ Conhecimento metodologias para qualificação de projetos como Teoria da 

Mudança, Marco Lógico etc.; 
▪ Experiência na elaboração de dashboards, cronogramas, key findings e case 

studies. 
 

 
 


