Pesquisador para Contratos de Impacto Social
A SITAWI Finanças do Bem (www.sitawi.net) é uma organização sem fins lucrativos que mobiliza capital
para impacto socioambiental positivo no Brasil. Desde 2008, já alocou mais de R$9,3 milhões para
impacto através de mais de 50 organizações que alcançaram mais de 150 mil pessoas. Também
aconselha os atores do setor financeiro na incorporação de questões ambientais, sociais e de governança
(ASG) em suas decisões de investimento.
Nossa visão é um mundo onde o capital é mais barato, abundante e paciente para organizações e
negócios que geram impacto socioambiental positivo.
Programa
O programa de Finanças Sociais é responsável por nossa atuação na Diretoria Executiva da Força Tarefa
de Finanças Sociais no Brasil, pela gestão de Fundos Filantrópicos e Fundos Socioambientais Rotativos
e pelo desenvolvimento de Contratos de Impacto Social no Brasil, mecanismo financeiro inovador que
facilita a implementação de intervenções sociais financiadas por investidores que serão remunerados
por governos, nos casos de atingimento de metas de impacto social contratadas.
Posição
O(A) profissional contratado(a) trabalhará principalmente junto à área de Contratos de Impacto Social
(CIS) e será responsável pela análise de dados e produção de artigos e pesquisas com foco em
intervenções e políticas públicas exitosas, baseadas em evidência empírica, além de geração de
conteúdos sobre a experiência e novidades do ecossistema de CIS no mundo, gestão de voluntários e do
portal SIBHub, juntamente ao apoio às demais operações da área.
Perfil
 Ensino Superior completo
 1-3 anos de experiência em pesquisa, consultoria, 3° setor e afins, com publicação de textos nãoacadêmicos
 Experiência no campo das políticas públicas 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
 Participar do processo de estruturação de CISs em diferentes instâncias governamentais
 Disseminar conhecimento e atuar ativamente no fortalecimento do ecossistema de CIS no Brasil
 Incentivar a adoção de políticas e intervenções baseadas em evidência
 Colaborar com atividades da SITAWI como um todo
Informações adicionais
Local de Trabalho: Rio de Janeiro (Botafogo) ou São Paulo (Itaim)
Remuneração: a depender da experiência
Início: Maio (seleção e entrevistas em abril)
A SITAWI incentiva e valoriza a candidatura de pessoas com experiências de vida diversas, além de se
comprometer que não haverá qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, origem, deficiência,
orientação sexual e/ou identidade de gênero neste processo.

Cadastre-se aqui para se candidatar à vaga!
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