
 
 

 

 

 
 

 
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 

Gerenciar o portfólio de programas sociais da Fundação, contribuindo com a 
potencialização do impacto social dos projetos propostos. Atuação estratégica, com 
liderança e mentoria de equipe.  
 
Principais responsabilidades 

• Assessorar superintendência na elaboração no planejamento e estratégias de 
investimentos dos programas, construindo diretrizes, metas e planos de 
implementação; 

• Gerenciar operacionalização dos planejamentos e orçamentos dos programas e 
projetos, incluindo o plano de trabalho junto aos líderes de cada programa e 
destinação dos recursos, conforme objetivos estratégicos estabelecidos; 

• Orientar a equipe no processo de elaboração, análise, acompanhamento e 
avaliação de Projetos; 

• Gerenciar a implantação de processos normas, instruções, procedimentos, 
avaliações e monitoramentos, junto aos líderes de programas; 

• Gerenciar equipe de programas de projetos da área Socioeducativa, realizar 
mentoria, acompanhar plano de desempenho e realizar demais atividades 
relacionadas a gestão de pessoas; 

• Representar institucionalmente em eventos, desenvolver de novas parcerias 
(públicos e privados) e manter relacionamento com parcerias já estabelecidas. 

 
Competências técnicas e experiências requeridas 

▪ Graduação completa em Administração, Direito, Ciências Sociais, Filosofia ou 
correlatas; 

▪ Pós-graduação em temática do terceiro setor.  
▪ Experiência mínima de 5 anos com gestão de organização do terceiro setor, 

principalmente com gestão de projetos, planejamento, elaboração e execução 
de orçamento e liderança de equipe; 

▪ Desejável domínio de inglês e espanhol. 

Oportunidade: Gerente de Programas Sociais 
Campinas/SP 

https://www.feac.org.br/programas/

