PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 036/2017
CARGO: SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Nº de vagas: 1
Descrição sumária:
Supervisiona a área responsável por Planejamento, Projetos e Indicadores, dando suporte 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:













Auxiliar na definição de metodologias de elaboração, planejamento e desenvolvimento de
projetos e indicadores;
Supervisionar 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;
Responsável por reuniões de acompanhamento dos projetos do MAR (SCRUM), e relatórios
de acompanhamento técnicos da área;
Supervisionar os trabalhos da equipe e avaliar as tarefas e atividades realizadas;
Ser responsável pela 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);
Dar apoio à prospecção de novos projetos do Instituto.
Realizar reports para a gerência de planejamento e projetos e diretoria;

Atributos obrigatórios:
Formação: Superior Completo com Pós-Graduação, preferencialmente nas áreas
Gerenciamento de Projetos, Estratégia ou Gestão.
Experiência: Ter atuado na área de projetos
Habilidades e Conhecimentos Conhecimentos de Rotinas administrativas, de gestão de
projetos e financeiras. Conhecimento de Leis de incentivo. Ferramentas básicas de
informática e programas de gerenciamento de projetos. Fundamentos PMI e metodologias
ágeis. Conhecimento em Planejamento estratégico, gerenciamento de projetos e indicadores.
Facilidade de escrita e habilidade com números e gráficos; apresentações. Desejável

de

certificação PMP. Comprometimento, boa comunicação e relacionamento interpessoal,
orientação para resultados e visão gerencial.
Horário de Trabalho: 40 horas semanais de segunda a sexta.
Os interessados deverão realizar o cadastro no site www.vagas.com, até o dia 10 de novembro de 2017.
Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última remuneração.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua necessidade
ou conveniência.

Jimmy Keller
Diretor de Operações e Finanças
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