TERMO DE REFERÊNCIA
PESSOA ESPECIALISTA EM POWER BI
N.º: 1005/2022
Vaga preferencialmente para pessoas indígenas, pessoas negras, mães, 50+,
LGBTQIAP+ e/ou com deficiência. A candidatura de pessoas imigrantes que dominem
o idioma português também é bem-vinda.

Descrição da posição
A posição tem como responsabilidade a elaboração, manutenção e gestão
de painéis de informações via Power BI, relacionados aos projetos e
programas da Conexsus, bem como a análise e integração de bases de dados
e automatização de processos.

Responsabilidades e atribuições
● Criar painéis dinâmicos no Power BI de acordo com as necessidades
identificadas

pela

equipe

de

Monitoramento,

Avaliação

e

Aprendizagem;
● Apoiar as atividades relacionadas à gestão da informação na
demonstração de resultados através de painéis interativos de
indicadores;
● Automatizar processos de extração, tratamento e atualização de bases
de dados e painéis de informações;
● Elaborar a documentação de todos os painéis a serem criados durante
o período de consultoria;
● Aprimorar painéis previamente estruturados e criar novos relatórios a
partir de bases de dados;
● Participar de reuniões de alinhamento, oficinas e eventos ligados a
agenda

de

Monitoramento,

Avaliação

e

Aprendizagem,

aprimoramento e elaboração de painéis interativos no Power BI.

para

Habilidades
● Capacidade de análise crítica, planejamento e realização;
● Criatividade e autonomia;
● Proatividade e resolutividade;
● Bom relacionamento com equipe e parceiros;
Competências/experiências exigidas
●

Ensino Superior (preferencialmente em áreas correlatas à gestão de dados);

●

Experiência prévia com o desenvolvimento de dashboards no Power BI;

●

Experiência prévia com o processo de extração, transformação e
carregamento de dados.

Diferencial
● Experiência ou conhecimento em UX/UI;
● Conhecimento em banco de dados e linguagem SQL.
Modalidade: 100% remoto
Candidatura
Interessados(as) e aderentes ao perfil da vaga devem enviar o seu currículo e
proposta

comercial,

bem

como

portfólio,

para

o

email:

dadosunic@outlook.com até 20/07/2022.
As candidaturas serão analisadas pelo time de recrutamento da Conexsus e passarão a
fazer parte do banco de talentos da organização. Serão contatados(as) os(as)
candidato(as) que tiverem currículos aderentes ao perfil da vaga.

Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de
desenvolver o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais. Não
importa cor, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual ou deficiência, se
você se identifica com o nosso propósito, venha construí-lo com a gente.

Sobre a Conexsus
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da
sociedade civil de interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o
ecossistema de negócios sustentáveis de base comunitária, ampliando sua
contribuição para a geração de renda no campo e conservação de florestas
e biomas naturais.
A Conexsus entende que tais negócios comunitários (NCs) geram benefícios
ambientais, contribuindo para a conservação de ecossistemas dos biomas
brasileiros, em especial das florestas, para a resiliência dos territórios e a
mitigação e adaptação às mudanças do clima. Em termos sociais e
econômicos, os NCs geram renda em áreas rurais e florestais, muitas vezes
como única alternativa ao uso predatório dos recursos naturais. Além disso,
podem fortalecer as comunidades e permitem a manutenção de modos de
vida diferenciados, tais como de populações extrativistas e quilombolas,
povos indígenas e agricultores familiares.
A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três eixos:

● Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
● Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
● Desenvolvimento de diversos instrumentos financeiros adequados à
realidade destas organizações em suas distintas fases de amadurecimento.
Conheça mais sobre a Conexsus e nosso trabalho, em nossa página
institucional: www.conexsus.org
Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da história? Juntese a nós!

