Venha ser uma pessoa Coordenadora de Captação de Recursos na UWB!

QUEM SOMOS
A United Way, fundada há quase 135 anos nos EUA, é a maior organização de
filantropia do mundo.
No Brasil, desde 2001, investimos na potência da nova geração brasileira. Para isso, a
UWB estuda (gera dados e evidências), faz (constrói soluções com base em
evidências) e conecta (articula uma rede intersetorial) para atuar pela primeira infância
e juventude, as duas fases essenciais ao desenvolvimento humano. Nossa estratégia
é o impacto coletivo, que gera benefícios a todos os envolvidos em cada solução
desenhada.
Criamos e adaptamos metodologias para executar programas próprios e oferecer
consultoria em ESG (environmental, social, governance) e voluntariado a empresas.
Compartilhamos nosso conhecimento e nossa experiência de forma acessível e
gratuita, sempre abertos a novas aprendizagens.
Acesse nosso site para saber mais!

A UWB é uma organização que tem como um dos seus valores diversidade. Portanto,
encorajamos

a

candidatura de mulheres, pessoas negras, LGBTQ+, etnias

subrepresentadas e todas as pessoas que se sentirem aptas a se candidatar.
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O QUE FAZ UMA PESSOA COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Sob a supervisão da Gerente de RI, esta posição desenvolve, apoia e fortalece
relacionamentos de alta qualidade durante todo o ano com indivíduos chave,
particularmente lideranças, doadores e prospects, para atrair e manter doações e
apoiar a direção estratégica da United Way Brasil nas iniciativas de impacto na
comunidade. Esse papel fornece o suporte necessário para construir e manter
relações transparentes e positivas com diferentes públicos, estabelecendo uma
relação de confiança de longo prazo.

CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO
●

A United Way Brasil trabalha, desde o início de 2022, de forma híbrida. A
pessoa coordenadora de captação de recursos será convidada a trabalhar em
nosso escritório, duas vezes por semana, na zona sul de São Paulo/SP.

●

A contratação dos serviços é feita por PESSOA JURÍDICA (CNPJ);

●

A remuneração estabelecida está entre R$6.000,00 e R$7.500,00, a ser feita
mensalmente. O contrato tem duração de 12 meses, com a possibilidade de
prorrogação.

●

Previsão de início do trabalho para a segunda quinzena de maio de 2022.

ÁREAS DE CONHECIMENTO DESEJÁVEIS
●

Graduação completa nas áreas de comunicação e marketing, administração
de empresas, publicidade e propaganda, ou áreas afins.

●

Experiência de 3 a 5 anos atuando como supervisor ou coordenador e formas
inovadoras de captação de recursos.

ENTREGAS PRINCIPAIS
●

Estabelecer relações positivas com doadores, equipe e públicos, interagindo
efetivamente com pessoas de diversas origens;
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●

Priorizar e lidar com múltiplos projetos simultaneamente;

●

Implementar, com apoio da Gerente da área, o Plano de RI, Alianças e
Parcerias para os próximos 3 anos, alcançando as metas estabelecidas para
as áreas.

●

Preparar

apresentações

para

diversos

públicos

(prospects,

financiadores/investidores e parceiros);
●

Pesquisar, identificar e prospectar oportunidades de parceria para disseminar
o trabalho da instituição por meio de peças publicitárias e canais de
comunicação;

●

Zelar pela gestão dos contatos e por um CRM atualizado, garantindo
qualidade dos dados existente com o máximo rigor;

●

Planejar e realizar Campanhas de Captação de Recursos nas empresas
associadas à United Way Brasil, incluindo apresentações para grandes
públicos de forma a engajar novos doadores;

●

Apoiar a redação de propostas e aprovação de projetos para Editais Nacionais
e Internacionais e Leis de Incentivo;

●

Pesquisar potenciais parceiros e doadores, agendar reuniões e fazer
follow-ups;

●

Sistematizar contatos e follow-ups de forma estruturada, com o máximo de
detalhamento, garantindo um acompanhamento e um pipeline atualizado;

●

Realizar reuniões de prospecção e relacionamento com associados e
parceiros;

●

Acompanhar, em parceria com a área Adm & Financeira, as previsões
orçamentárias, contabilização das doações, acompanhamento das receitas e
despesas, entre outros;

●

Sistematizar a prestação de contas dos resultados dos projetos e da
organização, em parceria com a área de Projetos e Adm & Financeira.
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ESPERA-SE QUE UMA PESSOA COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
TENHA AS SEGUINTES HABILIDADES/CARACTERÍSTICAS
●

Fluência oral e escrita em português, inglês e espanhol;

●

Elaboração de textos, posts e relatórios para diferentes públicos;

●

Produção de relatórios de impacto customizados para os diferentes públicos;

●

Conhecimento em produção de campanhas e eventos de mobilização de
recursos e prestação de contas;

●

Gosto por falar em público e facilidade para criar conexões com pessoas de
diferentes perfis;

●

Gerenciamento de múltiplos prazos em um ambiente acelerado, de grande
performance;

●

Comunicar-se eficazmente, seja verbalmente ou por escrito;

●

Capacidade analítica e numérica, de forma a acompanhar os relatórios
financeiros e propor inovações e modelos junto ao departamento
administrativo & financeiro;

●

Acompanhar o mundo externo e políticas nacionais e internacionais;

●

Empatia e gosto pelas pessoas e por atuar em equipe;

●

Disponibilidade para viagens de acompanhamento de parcerias;

PROCESSO SELETIVO
Este documento está sendo publicado nas redes sociais da United Way Brasil em 06 de
maio de 2022. Nossa equipe receberá currículos neste formulário até o dia 14 de maio
de 2022. Analisaremos candidaturas e iniciaremos o processo de entrevistas ainda na
terceira semana de maio de 2022. A pessoa selecionada tem previsão de início do
trabalho na segunda quinzena de maio de 2022.
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