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O Acceso PanAm convida aos interessados a se candidatarem ao cargo de 

Diretor(a) Executivo(a) 

Os candidatos serão selecionados por seu compromisso em defender a escalada e o 
montanhismo, sua capacidade de liderar e de inspirar a comunidade local.  

Envie seu currículo (incluindo um parágrafo sobre experiência em escalada ou 
montanhismo), duas referências e uma carta motivacional especificando suas 
qualificações para apa@accesspanam.com  até 16/10/2020. 
  

PERFIL DO CARGO DE DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)  
ACCESO PANAM 

DESCRIÇÃO 
GERAL DO 
CARGO 

O Diretor Executivo ou a Diretora Executiva* é responsável 
pelo nível executivo do Acceso PanAm e por liderá-lo 
estrategicamente. Isso inclui atividades de planejamento, 
organização, gestão e controle. Orientar estrategicamente 
a gestão do Acceso PanAm e como tal exercer a 
representação jurídica, administrativa e financeira. 
Gerenciar o pessoal e os recursos econômicos e 
financeiros, garantindo sua utilização em condições de 
custo, benefício e oportunidade, tudo com o propósito de 
atingir os objetivos estratégicos e avançar a missão do 
Acesso PanAm. É a imagem do Acceso PanAm no âmbito 
externo e internacional. 
  
(*) A partir de agora, as expressões utilizadas devem ser 
entendidas como aplicáveis a pessoas de diferentes gêneros. 

CONDIÇÕES DA POSIÇÃO 

Hierarquia Se reporta ao Conselho Diretor do Acceso PanAm, sendo o 
presidente do Conselho seu superior imediato. 

Dedicação Horário parcial e flexível – cerca de 20h semanais, com 
maior foco em gestão por resultados. 

Contrato Contrato de trabalho com o Acceso PanAm com renda 
bruta de USD 1.000 mensais e potencial para crescimento. 

Benefícios de desconto com empresas de equipamentos 
nos EUA 
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Lugar de trabalho Trabalho remoto 

Principais funções e 
responsabilidades do 
cargo 

• Liderar a elaboração do Planejamento Anual, incluindo 
orçamentário, e submetê-lo à apreciação do Conselho 
Diretor 

• Elaborar, executar e garantir a excelência dos programas 
aprovados pelo Conselho Diretor 

• Garantir o cumprimento das metas e objetivos do Acceso 
PanAm 

• Gerenciar adequadamente os recursos financeiros 
disponíveis, incluindo o orçamento e o cumprimento das 
metas estabelecidas nos convênios 

• Gerar novas fontes de financiamento para a 
sustentabilidade financeira do Acceso PanAm 

• Representar o Acceso PanAm institucionalmente 
• Gerenciar a equipe e diretores regionais do Acceso 

PanAm 
• Selecionar a contratação de coordenadores, consultores e 

outras pessoas necessárias para o desenvolvimento dos 
programas, projetos do Acceso PanAm 

• Garantir a eficácia, eficiência, monitoramento, probidade e 
transparência da gestão do Acceso PanAm  

• Gerenciar ativamente os links entre o Acceso PanAm, 
organizações locais, ativistas e redes com atores públicos 
e privados na América Latina 

• Apresentar para avaliação do Conselho Diretor o relatório 
anual de atividades 

• Outras atribuídas pelo Conselho Diretor ou Assembleia 
 

REQUERIMENTOS DO CARGO 

Habilidades 
interpessoais 
requeridas 

• Compromisso com as diretrizes e valores do Acceso 
PanAm e sua posição estratégica. 

• Alta capacidade de gestão e liderança de equipes 
localizadas em diversos países 

• Capacidade de comunicação e relacionamento empático. 
• Experiência na geração e articulação de redes nacionais 

e internacionais. 
• Capacidade de alavancar e gerenciar financiamento ou 

outros recursos. 
• Capacidade de diálogo multissetorial com diversos atores. 
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Idiomas  • Domínio do espanhol, escrito e oral. 
• Proficiência em inglês, escrito e oral. 
• Desejável domínio do português, escrito e oral. 

Experiência necessária  • Ser apaixonado e comprometido com a escalada e o 
montanhismo e com a conservação / acesso a áreas de 
escalada e montanhismo 

• Advocacy com questões de acesso e conservação por 
pelo menos 2 anos 

Experiência desejável • Experiência com campanhas locais de conservação / 
acesso, defesa da comunidade ou lobby. 

• Experiência com organizações de escalada. 
• Habilidades de gerenciamento de voluntários. 
• Extensa experiência em escalada. 
• Experiência com problemas de escalada e gerenciamento 

de áreas naturais. 

   
 


