Atenção: Só serão aceitas candidaturas pelo e-mail: oportunidades@cebri.org.br
O Centro Brasileiro de Relações Internacionais - CEBRI é uma organização sem fins lucrativos,
fundada há quase 20 anos por um grupo de empresários, diplomatas e acadêmicos. A
instituição atua para influenciar positivamente a construção da agenda internacional do país,
promovendo o engajamento entre a produção de conhecimento e a ação política. O
reconhecimento desse trabalho se faz notório no principal ranking global de think tanks,
coordenado pela Universidade da Pensilvânia, que elegeu em 2017 a instituição como o 2º
melhor think tank do Brasil e o 3º melhor da América Latina. Nacionalmente, a instituição
obteve a primeira colocação em quesitos como transparência e boa governança e propostas e
ideias políticas mais inovadoras. Para mais informações sobre o CEBRI, visite www.cebri.org.

Consultor (a) de Projetos
Principais Atividades:
 Desenvolvimento e estruturação de projetos;
 Captação de recursos para projetos - levantamento e identificação de oportunidades de
financiamento;
 Gestão de projetos - planejamento de atividades, monitoramento, gestão de conteúdo,
comunicação;
 Produção de conteúdo técnico na área internacional - elaboração de papers e artigos sobre
temas diversos de relações internacionais;
 Coordenação e supervisão dos projetos e núcleos de pesquisa;
 Coordenação de eventos relacionados aos núcleos temáticos;
 Estabelecimento de parcerias;
 Supervisão de assistentes e estagiários.
Pré-Requisitos:
 Profissional com sólida formação em Relações Internacionais ou áreas afins - nível mestrado
completo;
 Excelentes habilidades de comunicação em português e inglês;
 Experiência prévia em think tanks é desejável.
Remuneração: A combinar.
Local e Horário de Trabalho: Gávea - Rio de Janeiro/RJ, de 09h às 18h, segunda à sexta-feira.
Prazo para Candidaturas: Enviar currículo para oportunidades@cebri.org.br até o dia
23/03/2018, incluindo o contato de duas referências profissionais. Só serão aceitas
candidaturas realizadas através desse e-mail.

Rua Marquês de São Vicente, 336
Gávea - Rio de Janeiro, RJ 22451-044
tel: +55 21 2206-4400
www.cebri.org

