
VAGA CONSULTOR(A) PLENO

Sobre a Organização
A Reos Partners é uma empresa social internacional que sabe como
facilitar mudanças sistêmicas efetivas.
Ao longo dos últimos 30 anos, desenvolvemos e facilitamos projetos de
mudanças sistêmicas e construímos um rigoroso conjunto de métodos
transformadores para endereçar desafios complexos e estagnados.
Usando uma abordagem pragmática e criativa, realizamos parcerias
com governos, empresas e organizações da sociedade civil para atuar
sobre algumas das questões mais importantes da humanidade:
educação, saúde, alimentação, energia, meio ambiente,
desenvolvimento, justiça, segurança e paz. Constantemente ajudamos
pessoas mergulhadas em meio à complexidade, à confusão e ao
conflito a trabalharem juntas para a construção de novas realidades e
de um futuro melhor.
Trabalhamos tanto local como globalmente, atuando através de nossa
consultoria e Instituto. Temos escritórios na África, América do Norte,
Austrália, Brasil, Europa e Oriente Médio.

Objetivo da posição:
Contribuir com a execução de projetos e processos de transformação
social atuando na coordenação de projetos e processos, no desenho e
facilitação de oficinas, encontros e eventos, na condução e
sistematização de entrevistas, e na elaboração de relatórios e registros
de processos e oficinas.

Condições:
Somos comprometidos com a justiça e equidade racial, mas isso ainda
não está refletido em nosso time. Por isso, desta vez daremos prioridade
a candidaturas de pessoas não-brancas, pretos, pardos e indígenas.

Principais Responsabilidades:
● Ser um dos facilitadores de oficinas, encontro, eventos e

capacitações virtuais e presenciais em colaboração com um
consultor sênior, principal ou diretor;

● Elaborar agendas de processos - nível geral e detalhado com
supervisão de um consultor sênior, principal ou diretor;

● Elaborar e formatar apresentações e materiais para oficinas,
encontros, eventos e capacitações virtuais e presenciais;



● Conduzir e sistematizar entrevistas;
● Elaborar relatórios de síntese de entrevistas ou relatórios de

cenários;
● Criar registros de processos e oficinas, documentar projetos e

experiências da Reos para a organização aprender e evoluir e
elaborar textos e resumos sobre os projetos;

● Monitorar e disseminar resultados de projetos;
● Coordenar projetos usando ferramentas de gestão adotadas pela

organização;
● Organizar e manter dados, documentos e materiais de projetos; e
● Identificar e articular oportunidades junto com um consultor

sênior, principal ou diretor.

Competências e Capacidades:
● Desenho e facilitação de oficinas, encontros,  eventos e

capacitações;
● Elaboração de agendas de processos;
● Gestão de projetos, equipes, pessoas, recursos e relacionamentos

com clientes e fornecedores;
● Conhecimento de temas sociais complexos;
● Comunicação escrita e oral excelentes;
● Habilidade em compartilhar conhecimento e experiência;
● Senso estético e competências gráficas;
● Habilidade para manter informações e bases de dados;
● Habilidade para produzir registros precisos e bem documentados;
● Autogestão e responsabilização;
● Organização e atenção a detalhes;
● Criatividade e flexibilidade;
● Compromisso com qualidade e profissionalismo;
● Maturidade emocional e alto nível de autopercepção;
● Capacidades de escuta, diálogo e colaboração.

Requisitos e experiências
● Nível superior completo
● Inglês avançado
● Experiência mínima de 5 anos em desenho e facilitação de

processos, oficinas e capacitações e com projetos na área social
ou ambiental.

Serão considerados diferenciais:
● Experiência na organização de cursos e eventos;
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● Conhecimento e experiência com ferramentas de gestão de
projeto, de comunicação e facilitação online;

● Experiência com gestão de projetos;
● Experiências com organizações de diferentes setores;
● Nível avançado de Espanhol

Inscrição
Orientamos que todas as atividades, experiências e qualificações
acadêmicas sejam descritas detalhadamente ao longo do
preenchimento do formulário de candidatura:
https://pt.surveymonkey.com/r/consultorreos

*Apenas as candidaturas preenchidas e submetidas através do
formulário serão consideradas para análise.

O prazo para inscrições é 14/07/2022
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