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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente mantém contatos com novos ou atuais parceiros, patrocinadores, 

contribuintes em geral, através de ligações telefônicas ou e-mails, propondo a 
realização de ações mercadológicas  para a viabilização de ações ou comercialização dos 

produtos da ONG visando a obtenção de recursos para a sustentação das suas ações 
sociais: recebe a prospecção dos clientes, mantém contatos, agenda visitas e reuniões e 

apresenta as opções oferecidas bem como os benefícios fiscais decorrentes buscando o 
efetivação da parceria. 

 

 Atende às solicitações de parceiros para a realização de campanhas, veiculação 
conjunta da marca, apresentações, etc. Avalia a solicitação, identifica oportunidades 

para a sua realização e submete o projeto ao superior, para aprovação. 
 

 Atua na execução das campanhas  de Marketing junto aos parceiros visando atender a 

um projeto específico ou contínuo: analisa os objetivos da campanha, desenvolve as 

opções de ações, prepara textos e material audiovisual, cota preços de mercadorias e 
serviços a serem utilizados e submete ao superior, para aprovação.  Acompanha o 

desenrolar das ações programadas para avaliação futura do superior e do parceiro bem 

como procede à emissão de recibos e boletos para faturamento da campanha. 
 

 
 Responsabiliza-se pela comercialização dos produtos personalizados da ONG à 

disposição nas lojas física e virtual (e-commerce): cuida da reposição do estoque, 

atende fornecedores, cota preços bem como resume o faturamento do dia, para 
controle. 

 

 Mantém atualizado o banco informatizado de dados da área (mercado potencial, 

fornecedores, parceiros, etc.) inserindo informações para controle e futuras demandas. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Marketing atua na atração e relacionamento com o 

mercado através de ações mercadológicas visando novos ou o incremento de patrocínios e 

parceiros para as ações e produtos da ONG. 

 



(cont.) 

 

 
 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho e 

resultados da área, para avaliação dos superiores e controles. 

 
 Eventualmente participa no desenvolvimento de campanhas institucionais da ONG para 

divulgação da marca, serviços e produtos visando a adesão de novos parceiros: atua no 

planejamento da campanha, criação de arte, textos e materiais a serem utilizados, 

pesquisa informações, cota fornecedores, participa de reuniões , acompanha sua 
execução e avalia seu retorno, para apreciação dos superiores. 

 
 Atualiza os preços dos produtos comercializados pela ONG em função da receita 

apurada, orçamentos estabelecidos, custos e margens.  Executa os estudos e submete 

ao superior, para aprovação. 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração com ênfase em MKT) 
 
 

Treinamentos:    Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3  a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Colaboração 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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