Analista de Finanças Sociais
(Fundos Socioambientais Rotativos)
A SITAWI Finanças do Bem (www.sitawi.net) é uma organização sem fins lucrativos que mobiliza
capital para impacto socioambiental positivo no Brasil, já tendo alocado mais de R$9,3 milhões para
impacto através de mais de 50 organizações, alcançando mais de 150 mil pessoas.
Nossa visão é um mundo onde o capital é mais barato, abundante e paciente para organizações e
negócios que geram impacto socioambiental positivo.
Área
A área de Finanças Sociais é responsável por nossa atuação na Diretoria Executiva da Força Tarefa
de Finanças Sociais no Brasil, pelo desenvolvimento de Social Impact Bonds no Brasil e pela gestão
de Fundos Filantrópicos, e Fundos Socioambientais Rotativos, a partir dos quais são feitos
Empréstimos e Investimentos Sociais e Ambientais para negócios de impacto com ou sem fins
lucrativos.
Posição
O(A) profissional contratado(a) trabalhará principalmente com estes Fundos Socioambientais
Rotativos e será responsável pela análise financeira dos negócios de impacto, além de uma ampla
gama de operações da área, com o objetivo de aumentarmos nosso impacto, trabalhando diretamente
com o Gestor de Fundos e com os negócios de impacto.
Perfil
 Ensino Superior completo
 2 ou mais anos de experiência em áreas de finanças, consultoria, terceiro setor e afins
 Experiência com negócios de impacto é um diferencial
 Inglês avançado (desejável fluente)
 Capacidade de trabalhar de maneira independente, com pouca supervisão
 Desejo de ter impacto maior na sociedade
Responsabilidades da Área
 Apoiar a gestão de Fundos Socioambientais Rotativos e relacionamento com clientes
 Identificar e avaliar o perfil financeiro e de impacto de possíveis parceiros (clientes)
 Participar do processo de mensuração de dados de impacto social
 Colaborar com outras atividades da área e da SITAWI como um todo
Informações adicionais
Local de Trabalho: Rio de Janeiro (Botafogo) ou São Paulo (Itaim)
Remuneração: a depender da experiência
Início: Abril (seleção e entrevistas em março)

Cadastre-se aqui para se candidatar à vaga!
Rua Voluntários da Patria, 301 / 301 • Botafogo • Rio de Janeiro • RJ • Brasil • 22440-033

