Oficial de Operações Brasil
O que oferecemos?
Estamos buscando um Oficial de Operações para apoiar a implementação de dois projetos
inovadores que fazem uso das TICs (tecnologias da informação e comunicação) para
potencializar processos de inclusão financeira de adultos e jovens vulneráveis. O oficial de
operações deverá estar baseado em São Paulo e reportará ao Gerente de Projetos. O
candidato selecionado será contratado sob um contrato de prestação de serviços com
duração inicial de 4 meses e remuneração mensal de 1.500 dólares americanos.
Oferecemos um ambiente de trabalho flexível e criativo em uma organização social
premiada globalmente, na qual você poderá contribuir com o desenvolvimento econômico
de populações vulneráveis e fazer parte de uma equipe inspiradora, diversa e internacional.

Quem somos?
A Fundación Capital (FundaK) é pioneira em inclusão financeira e uma incubadora de
inovação para o crescimento dos ativos de populações de baixa renda. Trabalhamos para
eliminar a pobreza buscando expandir o acesso à educação, ao capital e às oportunidades
produtivas. Por meio do alinhamento com políticas públicas, mecanismos de mercado e
avanços na tecnologia digital, nossos projetos proporcionam a milhares de famílias que
vivem na pobreza a chance de viver suas ambições e decidir por si próprias como
administrar, crescer e investir seus recursos.
(www.fundacioncapital.org)

Quais são as tarefas e responsabilidades?
Estamos buscando um oficial de operações que irá:
1. Apoiar a implementação de um projeto inovador de geração de capacidades
financeiras em populações vulneráveis através de uma ferramenta digital de
organização financeira:
○

Apoiar as atividades de implementação do projeto em campo acompanhando e
orientando as atividades das equipes locais e realizando visitas a campo quando
necessário

○

Acompanhar o desenvolvimento de materiais de comunicação e estratégia de
comunicação do projeto com seus facilitadores e participantes

○

Apoiar o monitoramento e análise dos indicadores do projeto

○

Acompanhar a realização de pesquisas qualitativas com os participantes junto à
empresa contratada para realizar esta atividade

○

Apoiar realização de reporte para o financiador do projeto

○

Apoiar as tarefas administrativas gerais

2. Apoiar a implementação de projeto de educação financeira para jovens que usa as
TICs para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo.

○

Realizar coordenações com aliados no setor público para viabilizar a
implementação do projeto nas escolas

○

Acompanhar e supervisionar as atividades de comunicação do projeto junto ao
fornecedor contratado

○

Coordenar as atividades presenciais com jovens nas escolas selecionadas

○

Apoiar realização de reporte para o financiador do projeto

○

Apoiar as tarefas administrativas gerais

Quem estamos procurando?
Requisitos Pessoais
○

Facilidade de se relacionar bem com diferentes públicos (governo, financiadores,
clientes, equipe de campo, pessoas em situação de vulnerabilidade, jovens)

○

Capacidade para trabalhar com equipes multidisciplinares e gerir processos
orientados a consecução de resultados

○

Perfil proativo e realizador que saiba trabalhar de forma independente e com pouca
supervisão

○

Organização e atenção aos detalhes

○

Senso crítico e excelente capacidade de análise.

○

Disponibilidade para viagens nacionais eventuais e trabalho de campo.

Requisitos Técnicos
○

Idiomas: Português nativo, inglês avançado e espanhol intermediário (será verificado
durante as entrevistas).

○

Experiência de trabalho:
➢ Experiência profissional de ao menos 02 anos apoiando o desenho,
implementação e gestão de projetos e programas sociais, de preferência nas
áreas de inclusão e educação financeira, desenvolvimento econômico e/ou
microfinanças.
➢ Experiência comprovada na implementação de projetos e atividades
operativas relacionadas, como: controle financeiro, coordenação com
parceiros, planejamento e execução de atividades de campo e realização de
reportes.
➢ Conhecimento da realidade social, econômica e cultural do Brasil.

○

Formação acadêmica: Graduação em ciências sociais, humanas, econômicas ou
áreas afim.

As seguintes características são desejáveis:
○

Pós graduação

○

Espanhol avançado

○

Experiência com o uso de TICs em iniciativas de impacto social

○

Conhecimento sobre o setor de Fintechs

○

Experiência em prospecção de clientes e/ou venda de serviços

Remuneração
1.500 dólares americanos mensais.

Prazo de contratação
O contrato terá uma duração de 4 meses com início previsto em julho de 2018.

Como você pode se candidatar?
Por favor, envie seu currículo e uma carta concisa explicando: (1) Sua motivação para
trabalhar conosco, (2) Por que seria um enriquecimento real para a nossa equipe, (3) Data
de possível início, (4) Onde você encontrou a nossa oferta de emprego? Apenas as
candidaturas completas serão consideradas. Envie sua candidatura até 22.06.2018 para
carolina.miranda@fundacioncapital.org, com o assunto "Oficial de Operações Brasil".

