
VAGA
COORDENADOR(A) DE OPERAÇÕES

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:
Coordenar, apoiar e executar  tarefas relacionadas às Operações
administrativas e financeiras, à Gestão de Projetos e Gestão de Recursos
Humanos da Reos Partners no Brasil

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.

Responsabilidades:
● Coordenar (com a supervisão do Principal), apoiar e executar

tarefas operacionais e logísticas em assuntos
administrativo-financeiros;

● Coordenar, com a supervisão do Principal, as operações da Reos
no Brasil, com foco na Gestão de Projetos, Gestão de Recursos
Humanos,  e Gestão de Conhecimento; e



● Elaborar contratos com fornecedores, clientes, associados e
colaboradores.

Atividades:
● Atualização semanal de recebimentos e pagamentos em

controles internos;
● Totalização trimestral de controles internos para confronto entre

planejado e realizado;
● Adaptação da redação de contratos padrões aos casos concretos;
● Gestão de documentos e arquivos eletrônicos;
● Realizar a gestão do portfólio de projetos em que a Reos

Partners estiver envolvida, desenvolver e aprimorar templates,
sistemas, processos de gestão de projetos, orientar gestores de
projetos, monitoramento e acompanhamento dos projetos
supervisionado e apoiado pelo Principal;

● Garantir que as atividades de aprendizagem e gestão do
conhecimento estejam acontecendo e que os sistemas e
processos necessários para apoiá-las estejam implementados e
bem mantidos;

● Realizar a gestão de informações de Pessoal, bem como
atividades ligadas aos Recursos Humanos, como contratação e
demissão, gestão de eventuais benefícios, coordenação de
processos de RH como compromissos anuais, contratos de
aprendizagem individual, entre outros;

● Agendar e enviar lembretes para reuniões e encontros, sessões
de aprendizagem, cursos e treinamentos da Equipe Reos e
coordenação dessas reuniões conforme necessário;

● Garantir que as reuniões de equipe e retiros, presenciais ou não,
sejam realizadas com o suporte técnico necessário para tal;

● Realizar o onboarding e offboarding de integrantes da equipe
(e-mails, acesso às plataformas, biografias no site, etc.);

● Garantir que os materiais do curso de "onboarding" estejam
disponíveis e facilmente acessíveis para pessoas recentemente
contratadas; e

● Gerenciar assinaturas  de software e acesso ao suporte técnico,
garantindo que os sistemas críticos sejam mantidos em
funcionamento (Dropbox, Mural, Session Lab, Notion, Asana,
Harvest, etc.).
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Competências e Capacidades:
● Capacidade para supervisionar a atualização dos controles de

contrato, contas a pagar e receber;
● Capacidade para adaptar a escrita de contratos aos modelos já

existentes para clientes, fornecedores e prestadores de serviços,
com alta qualidade;

● Experiência com gestão de projetos;
● Experiência com sistemas de RH;
● Capacidade de organizar informações e bases de dados;
● Organização e atenção a detalhes;
● Comunicação e relações interpessoais;
● Habilidade em compartilhar conhecimento e experiência;
● Capacidade de trabalhar com autonomia;
● Criatividade e flexibilidade;
● Compromisso com qualidade;
● Profissional;
● Colaborativo.

Requisitos e Experiências:

Educação:
Nível superior completo, preferencialmente em Administração de
Empresas, Ciências Contábeis ou Direito.

Conhecimentos fundamentais:
Conhecimentos de softwares do pacote Microsoft Office e das
plataformas Dropbox, Google Drive, Docs, Sheets.

Experiência mínima de 5 anos em alguma dessas áreas:
● Área de contabilidade
● Áreas de pagamentos e finanças em geral
● Gestão de Projetos
● Área de Recursos Humanos
● Área administrativa

Serão considerados diferenciais:
● Experiências com organizações do terceiro setor;
● Nível avançado de inglês;
● Outras atividades que possam acrescentar ao trabalho.

3



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/coreos

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

O prazo para inscrições é 14/07/22
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