OPORTUNIDADE PARA ANALISTA
Prazo de candidatura: 27/05/2021
Envio de CV: RH (rh@prospectiva.com) com o assunto:
Subnacional | “Vaga de Analista”

A PROSPECTIVA
Somos uma consultoria internacional de Public Affairs e Negócios, com mais de 20 anos
de experiência, com escritórios em Brasília, São Paulo, Bogotá (Colômbia), Buenos Aires
(Argentina) e Washington (EUA).
Nossa equipe multidisciplinar é composta por mais de 80 colaboradores com sólida
formação acadêmica e que se complementam em habilidades e áreas de atuação. Cada
liderança e cada funcionário contribuiu para chegarmos até aqui.
Temos sólida experiência no desenvolvimento de estratégias de posicionamento
institucional e de public affairs para empresas e instituições privadas. Nossas atividades
incluem o monitoramento de movimentações setoriais e a estruturação de estratégias e
de negócios em mercados regulados.
Missão no cargo
Monitoramento de estados e municípios e construção de inteligência regional
Setor/Área
•

Public Affairs | Subnacional

Escopo de atuação
•
•
•
•
•

Diários Oficiais
Atualizações legislativas
Perfis e mapas de stakeholder
Análises temáticas e regionais
Relatórios periódicos

Atividades relacionadas às entregas
•
•
•
•
•

Monitoramento Executivo e Legislativo no nível estadual e municipal
Levantamento de informações e sistematização de dados
Classificação de informações para áreas e clientes
Monitoramento temático
Elaboração de alertas e atualizações
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•
•
•

Apoio na elaboração de atividades de análise
Apoio às gerências de contas de Public affairs em demandas para clientes
externos
Apoio pontual em atividades de gestão

1. Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graduação completa em: Administração Pública, Relações Internacionais,
Ciência Política, Gestão de Políticas Públicas ou áreas afins
Experiência profissional mínima de 2/3 anos – em adição a eventual estágio - e
preferencialmente em empresas, consultorias ou órgãos governamentais
Excelente capacidade de pesquisa e de análise de dados
Nível avançado de inglês (oral e escrita)
Conhecimentos em Word, Excel e PowerPoint
Planejamento e organização
Capacidade analítica
Proatividade e desempenho autônomo
Compromisso com a qualidade

2. Requisitos desejáveis e diferenciais
•
•
•

Experiência com análise política de movimentações nos poderes legislativo e
executivo
Experiência com monitoramento e/ou análise voltada para estados e municípios
Experiência na identificação de tendências entre formuladores de políticas
Públicas

3. Processo de avaliação e classificação
•
•
•
•

Análise curricular
Entrevista com a RH | Testes de personalidade e comportamental
Entrevista com a área contratante | Estudo de caso com apresentação em PPT
Entrevista com o diretor geral

4. Contratação
•
•
•
•
•
•

Escritório em Brasília ou São Paulo
Regime CLT
Remuneração compatível com o mercado
Vale transporte e vale refeição
Plano de saúde (participativo)
Início previsto: 14/06/2021
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