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Quem somos?

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma
organização focada no desenvolvimento de
líderes públicos empenhados em promover
mudanças transformadoras por meio da
eficácia da gestão e da melhoria da qualidade
das políticas públi- cas, de maneira ética e
responsável. O CLP é uma organização
apartidária e sem fins lucrativos.

>> Você é assim?
Você quer de fato ser a mudança que quer
ver no mundo? Quer fazer algo pelo seu país?
Que tal ser parte de uma organização cujo foco é
ajudar a produzir mudanças transformadoras no
setor público brasileiro? O que acha de se unir a
um time que acredita no que faz e faz por que
gosta?!

Aqui trabalho bem feito é motivo de celebração!

O QUE PRECISA PARA SER
UM #TRANSFORMADOR?
Conexão com a causa
Atitude de dono
Abertura para o novo
Criatividade e ousadia
Energia e disposição
Vontade de aprender
Capacidade de ouvir
Ser multitarefa
Paixão por desafios
Seja um #transformador CLP, saia da
arquibancada e venha para o jogo!

VAGA 01
>> Experiências Virtuais de Aprendizado

>> Sobre a vaga:
Queremos escalar o impacto do CLP em todo o Brasil. Buscamos alguém
ávido por melhorar a gestão pública do país por meio de experiências
virtuais de aprendizado (cursos à distância, conteúdos relevantes,
masterclasses, etc).
Uma vez selecionado, sua função será a de acompanhar o
desenvolvimento dos cursos e conteúdos virtuais: imersão no públicoalvo, ideação, concepção, relacionamento com professores e
especialistas, produção e gravação, lançamento, monitoramento das
experiências dos usuários e melhoria do produto.

>> Competências desejadas:
CLP:
- Encantamento genuíno pela missão do CLP: Melhorar o Estado Brasileiro;
Frente de trabalho:
- Fazer as coisas acontecerem. De uma forma ou de outra. Se você não
sabe como fazer, você descobre uma forma;
- Autossustentável e “vai e faz”. A liderança imediata diz O QUE precisa ser
feito e POR QUE é importante, e você descobre o COMO;
- Comunicação verbal e escrita excelentes. Português mais que nativo,
excelente. Inglês intermediário;
Vaga:
- Experiência e/ou forte interesse em “como adultos aprendem”;
- Orientado para o usuário/ser humano/indivíduo;
- Habilidade insana de velocidade, implementação e escalabilidade;
- Super curioso e ávido por testar, testar, melhorar e aumentar resultados;
- Cabeça de growth-hacker e lean start up.

Áreas de Interesse
- Marketing Digital
- Gestão Pública
- Administração Pública

#Requisitos
- Graduado ou estar cursando último semestre de escolas da área de
públicas, marketing, administração e afins. (Se você não tem essas formações,
mas tem experiência no assunto, não se reprima e mande sua aplicação!).

- Conhecimento avançado de Power Point e Excel.
- Conhecimento intermediário de Marketing Digital: funil, ferramentas,
canais, mídias.
- Ter produzido ou participado de experiências virtuais de ensino.
*Experiência prévia em Empresas Juniores, AIESEC e startups são
diferenciais.

#Responsabilidades
- Pesquisa e análise de público-alvo (servidores públicos).
- Cruzamento de público-alvo com temas de conteúdos e especialistas.
- Interface com a área de Comunicação para marketing dos produtos.
- Implementação e alcance de resultados via Growth Hacking: prototipagem
rápida, testar, monitorar e gerir aprendizados.
- Executar, produzir e acompanhar produção dos cursos e conteúdos de
aprendizagem virtual.
- Mensuração de impacto e resultados via análise e relatório de desempenho
do produto e dos usuários.

>>Analista Pleno de Expansão:
Experiências Virtuais de Aprendizado

#Remuneração e Benefícios:
- Salário compatível com o mercado
- Vale-Refeição
- Vale-Transporte
- Vale-Alimentação
- Plano Odontológico (opcional)
- Gratificação com base em metas e desempenho individual

# Local de trabalho e Início
Centro de Liderança Pública
Jardim Paulista – São Paulo - SP
Início: Janeiro/2018

Quer fazer parte do CLP? Siga os seguintes passos:
I) Grave um vídeo de, no máximo 1’30’’, contando quem você é, qual sua história e
propósito e como o CLP e a vaga podem contribuir na realização do seu propósito.
II) Encaminhe o seu CV e link do vídeo para o e-mail heron@clp.org.br, com o título:

Vaga_Analista de Desenvolvimento de
Produto_Expansão Virutal

www.clp.org.br

/CLPBrasil
@CLP_Brasil
/clporg

