
 
 
 
 
 

O ICE está contratando! 

Vaga aberta: Analista para área de Gestão de Impacto e Conhecimento 

 

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 visando fortalecer o ecossistema de investimentos e 

negócios de impacto do país.  

 

Em 2022, iniciou uma nova iniciativa em parceria com 9 organizações chamada Coalizão pelo Impacto, 

que visa o fortalecimento de 6 ecossistemas de apoio a negócios de impacto em cidades das 5 regiões 

do Brasil: Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre. O objetivo é fomentar 

diversos temas e públicos estratégicos nestas cidades - como aceleradores, universidades, gestão 

pública, corporações, mídia etc - para fortalecer e conectar uma infraestrutura que aumente as 

chances de sucesso dos empreendedores comprometidos com impacto. 

 

(a área Gestão de Impacto e Conhecimento estará a serviço de todos os programas do ICE mas, em 

especial, da iniciativa Coalizão pelo Impacto). 

 

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

 

Sobre área de Gestão de impacto e conhecimento 

Área recém-criada pelo ICE para operar de forma transversal a todos os programas e a agenda 

institucional da organização, com quatro objetivos: 

1. Estruturar e cuidar da arquitetura de aferição de dados quanti e quali dos programas do ICE. 

2. Sistematizar e analisar os dados recebidos 

3. Garantir dados na tomada de decisão  

4. Transformar os dados em aprendizagem interna e externa 

 

 

Resumo geral da Vaga 

Estamos procurando um Analista para apoiar a coleta, o processamento e a organização dos dados 

nas mais diversas áreas da organização. 

 

Você será a pessoa indicada para processar e analisar dados (quantitativos e qualitativos), 

transformando-os em informações relevantes que embasarão o processo de tomada de decisão e 

poderão gerar conhecimento para a organização e sua rede de parceiros. Para fazer bem este 

trabalho, estamos buscando um perfil que tenha pensamento analítico, experiência em avaliação de 

projetos e conheça ferramentas que nos ajude a automatizar os processos de coletas e análise de 

dados. 

https://ice.org.br/quem-somos/
https://coalizaopeloimpacto.org.br/


 
 
 
 
 
 

Em última análise, seu trabalho será parte integrante de nossos esforços para garantir que a 

organização adote a metodologia orientada a dados em seus processos decisórios. 

 

Atividades 

 

1. Estruturar e cuidar da arquitetura de aferição de dados quanti e quali dos programas do ICE. 

● Contribuir com a estruturação e aprimoramento constantemente das ferramentas de coleta 

● Acompanhar e gerir responsabilidades sobre o  preenchimento, cobrança e validação dos 

dados; 

● Alimentar os sistemas do ICE garantindo a disponibilidade de informações e dados para toda 

organização (sistemas atuais: SalesForce, Asana e Google Drive); 

● Apoio o processo de desenho e implementação de treinamentos constantes para as pessoas 

responsáveis pelo preenchimento de ferramentas de avaliação e monitoramento; 

● Criar e monitorar calendário e marcos de preenchimento; 

● Monitorar os indicadores quanti e quali. 

 

2. Sistematizar e analisar os dados recebidos 

● Promover reflexões analíticas a partir de dados de monitoramento e avaliação dos programas, 

bem como da literatura vigente;  

● Comparar os resultados da organização com possíveis benchmark ou estudos de outras 

organizações; 

● Organizar periodicamente relatórios com informações gerais dos programas ICE, com 

principais avanços e gargalos de entrega; 

● Construir apresentações dos estudos realizados; 

● Criar séries históricas, identificando pontos de destaque e de atenção; 

● Apoiar a priorização de dados e pontos a serem debatidos, interna ou externamente, 

localizando os públicos, fóruns e formatos mais adequados para isso.  

 

3. Garantir dados na tomada de decisão  

● Apoiar a construção e implementação de atividades com grupos diversos para apresentar e 

discutir as informações, pontos de atenção e perguntas identificadas 

● Participar de reuniões gerenciais para apresentação de relatórios; 

● Garantir registros dos processos de debate e deliberações nesses fóruns.  

 

4. Transformar os dados em aprendizagem interna e externa 

● Propor conteúdos e espaços para que diferentes públicos aprendam de diferentes formas a 

partir dos dados dos programas ICE (propor publicações, vídeos, aulas, apresentações, 

podcasts etc); 

● Apoiar a produção de conteúdos, que pode ser feita diretamente pelo ICE ou por parceiro 

externo; 

● Apoiar a produção de conteúdos regulares para serem disseminados como pílulas nas redes 

sociais do ICE e seus parceiros estratégicos. 

 



 
 
 
 
 
Temática transversal: apoio às iniciativas de Diversidade e Inclusão do ICE 

● Apoio na elaboração e monitoramento de indicadores; 

● Apoio na mobilização do Comitê de Diversidade.  

 

 

Competências técnicas 

● Conhecimento em empreendedorismo ou negócios de impacto; 

● Conhecimento em avaliação de projetos/programas; 

● Conhecimento de metodologias e ferramentas de análise de dados (ex: Excel ou Power BI) 

● Experiência e habilidade para utilização de ferramentas de Pacote Office (elaboração de 

apresentações e planilhas);  

● Excelente habilidade de comunicação oral e escrita, para redação de materiais de 

comunicação. 

● Diferenciais: Conhecimento em LGPD, Conhecimento em metodologias ágeis e 

Conhecimento em avaliação de impacto. 

● Inglês desejável  

 

Competências comportamentais  

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

ideias; 

● Conforto para trabalhar em cenários dinâmicos; 

● Boa capacidade analítica, olhar crítico e consistente, visão de processo;  

● Organização e atenção aos detalhes na execução; 

● Capacidade de dialogar com diferentes perfis. 

 

Contratação e Benefícios 

● Salário compatível com mercado 

● 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 

Vaga em São Paulo, com possibilidade de trabalhar 2 dias remotos. 

Caso tenha interesse em participar deste processo, responda ao formulário clicando neste link, até o 

dia 20 de janeiro de 2023. 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/AnalistaGestaoImpacto

