PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 021/2016

Cargo: Gerente de Planejamento e Projetos
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Gerencia a área de Planejamento, Processos e Indicadores, coordenando equipes responsáveis pela
consolidação de informações, planejamento e acompanhamento de projetos do Instituto Odeon/MAR dentre
outras atividades correlatas ao cargo.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:

● Definir metodologias de elaboração e desenvolvimento de projetos e processos;
● Gerenciar projetos, planejar sua execução e acompanhar escopo estabelecido e o progresso
das rotinas, a fim de cumprir metas, prazos e custos estabelecidos. Identificar os riscos para
estudar formas de mitigar impactos e corrigir ações.
● Monitorar o planejamento, a implementação e a gestão de projetos, incluindo entregas,
cronograma e orçamento;
● Ser responsável por reuniões de acompanhamento dos projetos do MAR (SCRUM), e
relatórios de acompanhamento técnicos da área;
● Ser responsável por coordenar os trabalhos da equipe planejamento e processos e avaliar as
tarefas e atividades realizadas;
● Ser responsável por viabilização da coleta, sistematização e análise das informações dos
indicadores estratégicos de gestão;
● Participar de reuniões estratégicas com a equipe e a Direção;
● Ser responsável pela elaboração, pelo acompanhamento da realização dos projetos e pelas
prestações de contas dos projetos inscritos em Leis de Incentivos (Federal Estadual e Municipal);
● Realizar a prospecção de novos projetos.
Atributos obrigatórios:
Formação: Superior Completo com Pós-Graduação, preferencialmente nas áreas de Gerenciamento de Projetos,
Estratégia ou Gestão.
Experiência: 05 anos;
Habilidades e Conhecimentos: Planeamento estratégico, gerenciamento de projetos, processos e indicadores
Horário de Trabalho: 44 horas semanais de segunda a domingo com folga por escala.
Os interessados deverão realizar o cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br/mar,até o dia 25 de maio de 2016.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua necessidade ou
conveniência.
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