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DESCRIÇÃO DE CARGO

IDENTIFICAÇÃO

TÍTULO DO CARGO: Técnico de Desenvolvimento de Projetos Sociais

ÁREA: Depto. Desenvolvimento Comunitário

REPORTE HIERÁRQUICO: Secretária Nacional de Desenvolvimento ComunitáriO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dar assistência na implementação de projetos de “Apoio e Fortalecimento às
Famílias e Comunidades” e projetos de “Garantia dos Direitos”, fazendo o elo entre
os gestores e os financiadores internacionais, reportando a evolução dos atividades
dos projetos nas unidades sociais participantes, considerando todas as fases de
gestão de projetos, a elaboração de relatórios técnicos, o monitoramento dos Planos
de Trabalhos dos projetos e/ou programas pertinentes à área e o acompanhamento
da aplicação financeira dos recursos, oferecendo suporte técnico sempre que
preciso.

RESULTADOS ESPERADOS

- Assistir às Unidades Sociais na aplicação das normas estabelecidas no projetos de
“Apoio e Fortalecimento às Famílias e Comunidades” e projetos de “Garantia dos
Direitos”, orientando-as quanto ao seguimento do Marco Lógico, no tocante aos
objetivos e metas estabelecidos no programa, no que diz respeito às atividades a
serem realizadas, mensuração do impacto e outros aspectos inerentes;

- Realizar visitas de monitoramento às Unidades Sociais, conforme necessidades
dos programas, verificando a realização das ações, apontando ajustes
necessários, identificando feitos importantes a serem reportados, tanto para os
programas do Depto. Desenvolvimento como os do Depto. Social;

- Elaborar relatórios trimestrais, em portugues e ou inglês, para os financiadores
estrangeiros, com base nos dados enviados pelas Unidades Sociais, informando o
contexto e situação atual, número de atendimentos e de usuários, realização dos
treinamentos obrigatórios, justificativas quando do não cumprimento,
alternativas de solução, depoimentos de participantes e outros tópicos
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pertinentes; e analisar os resultados das atividades realizadas e seu impacto nas
comunidades e beneficiário

- Elaborar o Relatório Anual, em inglês, para os financiadores, informando dados
como impacto do projeto na Unidade, redução da vulnerabilidade e qualificando
tais resultados de acordo com a tabela da Medição do Impacto constante no
projeto, justificando as ações abaixo das metas esperadas;

- Trabalhar em colaboração com o analista financeiro para monitorar as atividades
e despesas do projeto em relação aos planos de trabalho e orçamentos
específicos do projeto, garantir o uso adequado dos fundos designados para
alcançar os resultados de acordo com os indicadores definidos.

- Trabalhar em colaboração com a técnica de monitoramento e avaliação para
assegurar que as unidades coletem dados de acordo com os indicadores do
quadro lógico, a revisão dos dados recolhidos, a análise final da informação e a
sua integração no relatório trimestral/anual.

- Organizar junto aos Deptos. Desenvolvimento Comunitário e Social, treinamentos
e workshops destinados à capacitação de equipes, transmitindo informações nos
temas como Marco Lógico, estruturação de projetos, planos de trabalho,
accountability e outros, com objetivo de apoiar a gestão e evolução do programa;

- Dar suporte aos trabalhos realizados pela técnica de captação de recursos,
conforme orientação e demanda do departamento social

- Manter contato, recepcionar e/ou acompanhar os financiadores internacionais,
para dirimir dúvidas e trocar informações nos assuntos referentes ao programa;

- Realizar palestras ou escrever artigos da área sempre que solicitado.

REQUISITOS

FORMAÇÃO: Nível superior em cursos relacionados à desenvolvimento social,
relações internacionais, administração, políticas públicas, serviço social, e correlatos
ou nível superior com pós graduação em área social

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Inglês avançado (essencial para elaboração de
relatórios técnicos)

EXPERIÊNCIA: pelo menos 3 anos de experiência com gestão de Projetos Sociais e
Desenvolvimento Comunitário

COMPETÊNCIAS: Domínio de metodologias de gestão de projetos (Project Cycle
Managment e Logical Framework) Desenvolver o trabalho em equipe, Organização,
Interlocução com pessoas de diferentes culturas no exterior e nas Unidades do
Território, Flexibilidade, Proatividade, Dinamismo, Criatividade, Comunicação oral e
escrita



3

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO

REGIME: CLT, trabalho presencial (Praça da Árvore, São Paulo/SP).

Disponibilidade para viagens regulares.

CARGA HORÁRIA: 40h/semana

REMUNERAÇÃO: R$ 4300,00 (bruto)

BENEFÍCIOS: VR, VT e Convênio odontológico

DISPONIBILIDADE: início imediato

Enviar CV para o e-mail lucas.rosin@bra.salvationarmy.org com o título “Técnico de
Desenvolvimento de Projetos Sociais” até o dia 15/06/2022.

mailto:lucas.rosin@bra.salvationarmy.org

