Vaga: Analista de Projetos
Incentivamos e priorizamos candidaturas de mulheres, pessoas negras,
pessoas com deficiência e LGBTQIA+

Sobre a organização
A Impulso Gov é uma startup sem fins lucrativos e suprapartidária que apoia governos e
gestores públicos no aprimoramento das políticas públicas de saúde por meio do uso
inteligente de dados e tecnologia. Queremos que ninguém no país sofra ou perca a vida por
algo que políticas públicas de saúde eficientes poderiam ter evitado. Acreditamos que os dados
e a tecnologia são poderosas ferramentas para reduzir a desigualdade, alavancar as políticas
de saúde pública e causar impacto real nos mais de 150 milhões de brasileiros e brasileiras
que dependem do SUS. Já apoiamos diretamente mais de 50 municípios e seis governos
estaduais, por meio de mentorias e consultorias personalizadas, impactando, somente em
2021, 4,8 milhões de pessoas.
Sobre a vaga
Procuramos uma pessoa Analista de Projetos para se juntar ao nosso time de Produto,
Tecnologia e Dados, especialmente, atuando na plataforma Impulso Previne, a ferramenta
criada pela Impulso para apoiar gestores de saúde municipais na análise e compreensão de
dados e indicadores do programa Previne Brasil, o novo modelo de financiamento federal da
Atenção Primária à Saúde. Queremos alguém que, como nós, seja apaixonado por resolver
problemas e mudar o mundo mediante dados e tecnologia!
O desafio é gigante: reduzir a desigualdade e melhorar a vida dos brasileiros através das
políticas de saúde pública. Buscamos uma pessoa que nos ajude a entender e resolver
problemas de forma analítica visando melhorar a saúde pública.
Quais serão suas principais funções:
●
●
●

Identificar desafios e oportunidades para desenvolvimento de soluções e geração de
impacto;
Realizar análises e modelos quantitativos para resolução de problemas e suporte à
tomada de decisão;
Apoiar no planejamento e construção de materiais para comunicação com os municípios
usuários dos nossos serviços.

O que esperamos de você:
●
●
●
●
●

Autonomia, senso de dono(a) e aprendizado rápido;
Capacidade de resolução de problemas de forma analítica;
Boa comunicação oral para engajar e discutir conclusões com todo tipo de públicos;
Comunicação escrita estruturada para apoiar no contato com nossos parceiros;
Experiência com extração e manipulação de dados (Excel ou SQL/Python).

Será incrível se você tiver:
●
●
●
●
●

Experiência de ao menos 1 ano em ambiente dinâmico e de crescimento;
Experiência em consultorias de gestão ou estratégicas, ou problemas análogos;
Experiência com produção de conteúdo para Marketing;
Experiência com apresentações e redação de textos executivos;
Experiência com Gestão Comercial B2B: Pré-Vendas, Vendas, Pós-Vendas, etc.

Remuneração: R$ 5.500,00 a R$ 7.000,00/mês + benefícios (Convênio Médico, Vale
Alimentação, Apoio à Saúde Mental, Inglês, Gympass, Itens de Home Office)
Forma de contratação: PJ (40 horas/semana, remoto) -- necessário ter acesso a internet.

Inscreva-se aqui até o dia 28 de Setembro de 2022.
Para qualquer dúvida, escreva para leticia@impulsogov.org
Boa sorte!

