
 

 

Venha trabalhar por uma política que transforme, que inspire e que inove. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO: 

Líder de comunidade – Analista Sênior  

  
ORGANOGRAMA: 

Atua respondendo diretamente à Gerência de Relações Institucionais 
  
OBJETIVO: 

Este cargo tem como missão gerenciar a comunidade de lideranças RAPS. É sua função auxiliar na 

implementação de uma nova cultura de comunidade, desenvolver relacionamento com seus membros, 

conectar as pessoas entre si, identificar afinidades e objetivos, identificar oportunidades de atuação individuais 

ou coletivas, difundir a proposta de valor organizacional e ser a interface entre a organização e sua rede de 

membros, gerando engajamento e senso de pertencimento. 

  

REQUISITOS BÁSICOS: 

 Graduação completa (Relações internacionais, Gestão pública, Administração pública, Relações 

Públicas, Ciência Política, Direito, Engenharia Ambiental e áreas correlatas) 

 Experiência em gestão de stakeholders  

 Experiência com mediação de conflitos 

 Experiências desejáveis: Líder de comunidades, Gestão de pessoas, Gestão de redes, Gestão de 

projetos 

 

RESPONSABILIDADES 

 Elaborar e executar plano de gestão de redes, com metas de engajamento e indicadores de 

mensuração de resultados 

 Realizar relacionamento regular com a comunidade de lideranças RAPS 

 Organizar eventos para fomentar a conexão e engajamento da rede RAPS, como workshops, palestras 

e encontros para networking 

 Conduzir pesquisas de diálogo e de feedback com a comunidade de lideranças da RAPS 

 Elaborar processos de atualização de dados de membros da rede de lideranças RAPS 

 Aperfeiçoar os processos de acesso ao canal de ouvidoria e Conselho de Ética 

 

COMPETÊNCIAS: 

 Proatividade, autonomia e comprometimento 

 Visão estratégica, capacidade de análise e percepção de cenários 

 Consegue estabelecer relacionamentos e conexões com diferentes pessoas 

 Inteligência emocional  

 Comunicação não violenta e habilidade de mediação de conflitos 

 Alinhamento com os valores da organização 

 Domínio das ferramentas do pacote Office 

 Conhecimento de Inglês ou Espanhol (opcional) 

Valorizamos a diversidade e priorizamos inscrições de pessoas negras, amarelas, LGBTQIA+ e PCDs 

de todo o país. 

 

Prazo para inscrições: 28/09/2021 – A depender do número de inscritos poderá se encerrar antes 
Expectativa de início: 18/10/2021 
Local: São Paulo-SP - Remoto até dez/2021  
Regime de contratação: CLT 

 

Inscreva-se! (Clique aqui) 

https://forms.office.com/r/74hCCnHnCL

