
O ICE está contratando!

Vaga aberta para:

Gerente de Programas – Academia ICE

O ICE busca compor uma equipe cada dia mais diversa, visando qualificar seus processos de tomada

de decisão, potencializar a inovação nas soluções que propõe e aumentar o impacto social de seus

programas. Por isso, esta vaga será preferencialmente para pessoas pretas ou pardas.

Sobre o ICE

O ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, é uma organização da sociedade civil que busca fomentar

a inovação social no Brasil. Desde 2012, atua fortalecendo o ecossistema de investimentos e

negócios de impacto do país. Para saber mais: https://ice.org.br/quem-somos/

Sobre o Programa Academia ICE

Engajar docentes e fortalecer a atuação das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil nas

temáticas de Investimentos e Negócios de Impacto Socioambiental, Inovação Social e

Empreendedorismo Social, introduzindo atividades mensuráveis nos 3 pilares da Academia: pesquisa,

ensino, extensão, fortalecendo ao mesmo tempo a inovação socioambiental e internacionalização

das IES. O Programa Academia trabalha em duas frentes:

· Apoio à professores de ensino superior, via Rede Academia ICE; e

· Apoio à Instituições de Ensino Superior, via Programa Universidades + Engajadas na

Iniciativa Coalizão pelo Impacto.

A Rede Academia ICE, já existe há 10 anos e tem hoje mais de 160 professores de 73 IES, presente

em quase todos os Estados do Brasil. Nesta frente construímos jornadas formativas, encontros de

trocas e atualizações, apoio à pesquisa e reconhecimento de boas práticas entre suas frentes de

atuação. Anualmente, com o apoio do Conselho de Professores da Rede é construído um Plano de

Ação que tem por objetivo contribuir para que os professores integrantes da Rede ampliem seu

engajamento nas temáticas e juntos possam a partir de trocas recorrentes fortalecer-se

mutuamente.

A Coalizão pelo Impacto é uma nova iniciativa do ICE em parceria com outras organizações, que visa

o fortalecimento de 6 ecossistemas no apoio a negócios de impacto em cidades das 5 regiões do

Brasil: Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre. Esta iniciativa olha para oito

frentes distintas, sendo uma delas o fortalecimento de Instituições de Ensino Superior (IES). Nesta

frente a Academia ICE criou o Programa Universidades +Engajadas, que tem por objetivo fortalecer

duas universidades por cidade para que sejam referência em Investimento e Negócios de Impacto e
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Inovação Socioambiental, envolvendo reitores, professores e gestores de incubadoras, aceleradoras e

outras estruturas que contribuam para a Jornada do Empreendedor de Impacto.

Acreditamos na força do trabalho em rede, da troca entre professores e entre organizações para

produções conjuntas, acelerando a contribuição destas escolas para fortalecer ecossistemas

municipais de impacto ao mesmo tempo que gerem referências para o Brasil.

Para saber mais: https://ice.org.br/academia-ice/ e https://coalizaopeloimpacto.org.br/

Objetivo Geral da Vaga

Gerenciamento do Programa Academia ICE envolvendo planejamento e execução de todas as

atividades, processos e subprodutos que contribuam para o fortalecimento da Rede Academia ICE e

das instituições integrantes da iniciativa Universidades +Engajadas.

Atividades:

Gestão do Programa

➢ Elaboração do Plano de Ação Anual do Programa Academia ICE, com apoio do Conselho

da Rede,  Grupo de Trabalho Associados do ICE e equipe (diretora, analista e estagiária);

➢Gerenciar os contratos com fornecedores e parceiros; e

➢ Realizar o planejamento financeiro, acompanhar a realização e preparar relatórios de

execução internos e para parceiros financiadores.

Implementar o Programa Academia ICE nas 4 frentes:

1. Fortalecimento e Expansão da Rede de Professores

➢ Gerenciar a realização do Monitoramento Anual da Rede de Professores Academia ICE

➢ Realização do Encontro Nacional anual – que reúne a Rede de Professores em evento de

dois dias

➢ Supervisionar a identificação e integração de novos professores

➢ Construir e gerenciar iniciativas em parceria com Redes Internacionais

➢ Realizar reuniões com o Conselho da Rede de Professores: elaborar pauta e apoiar a

construção da agenda

2. Fomento atividades de pesquisa, ensino e extensão
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➢ Desenhar e acompanhar a implementação de iniciativas que promovam o fortalecimento

de atividades de pesquisa, ensino e extensão na agenda de investimentos e negócios de

impacto.

3. Fortalecimento da atuação das IES

➢ Acompanhar as atividades de advocacy na agenda (Enimpacto)

➢Promover o intercâmbio entre as instituições integrantes do Programa Universidades

+Engajadas e as escolas da Rede Academia ICE

4. Disseminação de Conhecimento

➢ Construir e gerenciar um plano de atualização e desenvolvimento de conteúdo para o

Portal Academia ICE e Redes Sociais.

Desenvolver e Implementar o Programa Universidades +Engajadas – Coalizão pelo Impacto

Garantir suporte adequado aos coordenadores das cidades da Coalizão e às IES locais para mobilizar

professores, gestores e reitores das Instituições de Ensino Superior na implementação dos planos de

ação nas seis cidades: Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre.

➢ Desenvolver e implementar Workshop para desenho dos planos de ação e posterior apoio

na implementação e monitoramento das atividades realizadas pelas universidades nas

cidades e inclusão das informações nos sistemas adequados;

➢ Fomentar a conexão entre escolas no território e entre as cidades;

➢ Monitorar o plano e identificar mentores de apoio;

➢ Sistematizar dados, a partir do uso das ferramentas, e gerar inputs para reflexão da

equipe; e

➢ Ir a campo para apoiar na mobilização da liderança e de professores para garantir forte

relacionamento na rede e implementação do plano das Universidades + Engajadas nas

cidades da Coalizão.

Competências técnicas

● Formação acadêmica mestrado ou doutorado;

● Sólido conhecimento em inovação social, empreendedorismo ou investimentos e negócios

de impacto;

● Forte experiência na implementação de programas e projetos de fomento ao

empreendedorismo ou empreendedorismo de impacto;

3



● Experiência comprovada em articular parcerias com organizações da sociedade civil,

universidades, empresas ou organizações públicas;

● Experiência consolidada em planejamento e gestão de projetos, com uso de sistemas

específicos de gestão de atividades e financeira (Asana, CRM Salesforce, entre outros)

● Boa habilidade na gestão de times, comunicação oral e escrita e gestão de orçamentos e

relatórios de prestação de contas;

● Inglês avançado.

Competências comportamentais

● Perfil integrador e agregador, que valoriza e estimula trabalhos colaborativos com equipes

internas e com organizações parceiras;

● Perfil empreendedor: iniciativa, dinamismo, curiosidade e habilidade de criar e propor novas

ideias;

● Habilidade para gerir e formar equipe;

● Conforto para trabalhar em cenários dinâmicos;

● Boa capacidade analítica, pensamento sistêmico, olhar crítico e consistente para inovação

social, visão de processo;

● Organização e atenção aos detalhes na execução.

Contratação e Benefícios

● Salário compatível com mercado

● Auxílio para cobertura de assistência médica, plano odontológico, vale refeição e seguro de

vida;

● Apoio financeiro para aperfeiçoamento de línguas;

● Regime de contratação CLT (Efetivo);

● Horário: 40 horas semanais.

Local de Trabalho

Sede do ICE na cidade de São Paulo, com possibilidade de trabalhar 2 dias remotos.

Caso tenha interesse em participar deste processo, responda ao formulário clicando neste link
https://pt.surveymonkey.com/r/vagaGerenteAcademia, até o dia 15 de janeiro de 2023.
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