
Gestos seleciona captador/a de recursos

 para trabalhar na instituição

A ONG Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero lança edital para 

contratar captador/a de recursos para a instituição, com foco principalmente em captação 

junto a indivíduos e empresas.

EXPERIÊNCIA:

• Formação superior, preferencialmente em: Administração, Economia, Marketing, 

Comunicação, Jornalismo (Nível superior em outras áreas também será 

considerado);

• Experiência de no mínimo 4 (quatro) anos na execução de planos de captação em 

organizações da sociedade civil (Terceiro Setor);

• Experiência no desenvolvimento e na implantação de plano de captação 

institucional (experiência diversificada com organizações sociais também será 

considerada);

• Experiência no desenvolvimento e na gestão de programas de captação com 

indivíduos;

• Bons conhecimentos no uso e na análise de campanhas para mídias sociais e 

CRM;

• Experiência na construção de campanhas e diálogo com agências de 

comunicação;

HABILIDADES DESEJADAS:

• Boa comunicação oral e escrita;

• Conhecimento de inglês é desejável;

• Liderança e Iniciativa;



• Habilidade em estabelecer e desenvolver relacionamentos profissionais com 

parceiros e potenciais parceiros institucionais;

• Compromisso com resultados;

• Compromisso com a equipe e a instituição;

• Espírito de cooperação e trabalho em equipe;

• É essencial trabalhar sem qualquer tipo de discriminação, incluindo por sexo, 

orientação sexual, identidade de gênero, raça e etnia, crença, classe social e 

econômica.

CARACTERÍSTICAS DO CARGO:

• Período Integral (40 horas semanais);

• Este cargo compõe o Setor de Desenvolvimento Institucional, com forte integração 

junto às áreas de Comunicação e Técnica da Gestos.

• Local de trabalho – Recife (PE)

Para se candidatar, o/a candidato/a deve enviar o currículo para o e-mail 

contato@gestos.org e escrever uma carta de apresentação, que deve incluir a pretensão 

salarial.

As candidaturas serão aceitas no período de 21 de junho de 2019 a 22 de julho de 2019. 

As pessoas pré-selecionadas serão entrevistadas no dia 30 de julho de 2019.

Previsão para início do trabalho: imediata.

Recife, 21 de junho de 2019

mailto:contato@gestos.org

