PROCESSO SELETIVO – ASSISTENTE DE DIRETORIA

A Humana Brasil, organização que tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável de comunidades e pessoas,
atuando nas áreas de Desenvolvimento Comunitário, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Rural, busca Assistente de
Diretoria.
Cargo/função da vaga: Assistente de Diretoria
Local de trabalho: Salvador
Requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Nível superior completo
Experiência mínima de quatro anos
Idiomas: português e inglês
Disponibilidade de 40 horas semanais
Disponibilidade para viagens
Carteira de Habilitação (CNH) categoria “B”
Experiência:
- Assessoramento institucional
- Rotinas de planejamento
- Rotinas administrativas
- Pacote office
- Redação de documentos oficiais

Habilidades e Competências:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Capacidade para atuar sob pressão e cumprimento de metas e prazos
Capacidade de síntese e resolução de problemas
Boa comunicação oral e escrita
Proatividade
Habilidade no relacionamento interpessoal e trabalho em equipe
Conhecimento das políticas sociais e políticas públicas
Conhecimento da legislação sobre Organizações da Sociedade Civil, contratos e convênios, Incentivos Fiscais e afins
Boa redação e gramática (português e inglês)

Atribuições:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Prestar assistência técnica e administrativa à Equipe de Parcerias;
Manter documentação das propostas e projetos elaborados e/ou executados pela Humana devidamente organizados e
sistematizados;
Analisar e organizar a documentação necessária à celebração de parcerias pela Instituição;
Organização de arquivos e documentos da Instituição, em meios físico e digital;
Registrar e manter atualizados os dados das ações implementadas pela Instituição;
Elaboração de relatórios e documentos oficiais;
Revisão de relatórios da equipe de parcerias;
Prestar assistência à operação de sistemas correlatos à área;
Preparação de planilhas e gráficos;
Organização de reuniões e controle de agenda (redigir atas, agendar reuniões, etc);
Agendamento de viagens;
Pesquisar editais, chamadas e publicações congêneres, na Imprensa Oficial, jornais de grande circulação e Internet para
análise do líder imediato.

Os currículos devem ser enviados para humanaemprego@gmail.com, com pretensão salarial.

