PROCESSO DE SELEÇÃO DE PRESIDENTE EXECUTIVO

Aos associados da ONG Moradia e Cidadania
Em função do pedido de dispensa da Presidente Executiva,...................., informamos a
abertura de processo seletivo para Presidente Executivo da ONG Moradia e Cidadania, cargo
voluntário com exercício em Brasília.
COMISSÃO DE SELEÇÃO
Conforme decisão do Conselho Deliberativo, constante na ATA nº .., reunião realizada em .......,
nos dias ..............., a Comissão de seleção é constituída por dois conselheiros dentre os
conselhos Deliberativo e Fiscal, dependendo da disponibilidade de Conselheiro Fiscal, por
estar este em renovação, e um Coordenador Estadual, escolhidos por seus pares.
PARTICIPANTES:
Todos os associados estão convidados a participarem do processo.
PERFIL:
- Habilidade de negociação e tomada de decisão
- Capacidade de análise e visão Estratégica
- Facilidade para trabalho em equipe
- Flexibilidade
- Experiência em Gestão Administrativa e Financeira
- Habilidade para comunicação e articulação com os diferentes públicos/parceiros;
CONDIÇÕES:
- Ser associado à ONG Moradia e Cidadania;
- Ser empregado CAIXA ou Aposentado Caixa;
- Residir em Brasília ou ter disponibilidade para se estabelecer em Brasília, sem ônus para a
ONG Moradia e Cidadania;
- Disponibilidade de tempo para a atuação voluntária.
PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo se constitui das seguintes etapas:
- análise curricular de todos os candidatos inscritos
- entrevistas com os candidatos selecionados na análise curricular
- Indicação pela Comissão de seleção de 03 nomes, selecionados na entrevista, ao
Conselho Deliberativo para escolha do novo Presidente Executivo
- o Conselho Deliberativo, entrevistará os candidatos selecionados pela Comissão de
seleção e definirá o nome do novo Presidente Executivo.
- homologação do nome escolhido pelo Conselho Deliberativo
O calendário (dia, hora e local) das entrevistas será divulgado pela Comissão de seleção, após
a conclusão da análise curricular dos candidatos inscritos.
O nome do novo Presidente Executivo será homologado pelo Conselho Deliberativo.
Os interessados devem enviar currículum vitae e um breve relato de seus conhecimentos a
respeito do Terceiro Setor e particularmente sobre a ONG Moradia e Cidadania, conforme
modelo, para a Presidência Executiva da instituição, até o dia................., para endereço
eletrônico: comunicacao@moradiaecidadania.org.br

