TERMO DE REFERÊNCIA
CARGO PROPOSTO: GESTOR GERAL DE EVENTOS DE COOPERAÇÃO
A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um
organismo internacional de caráter intergovernamental para a cooperação entre os países
ibero-americanos no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura no contexto do
desenvolvimento integral, da democracia e da integração regional.
Os Estados-Membros de pleno direito e observadores são todos os países ibero-americanos que
conformam a comunidade de nações integrada por Argentina, Andorra, Bolívia, Brasil, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné
Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e
Venezuela.
A sede central da sua Secretária-geral é em Madri, Espanha, e conta com Escritórios na
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e
Uruguai.
Objetivo: Contratação de profissional responsável pela gestão de eventos culturais do Brasil a
ser executado pela OEI.
Lugar de Trabalho: Escritório da OEI em Brasília.
Responsabilidades Principais:
Preparar a estratégia de realização de evento envolvendo os atores do Mercado de Indústrias
Criativas do Brasil considerando todos os parceiros e atividades envolvidos e as negociações
em curso até o momento pelo Ministério da Cultura, sob esta direção, e garanta a execução de
todas as atividades previstas.
Elaborar e executar o plano de gestão das atividades de mercado rodadas de negócios, sessões
de construção de redes, reuniões e networking, pitchings, bem como das demais atividades
correlatas e complementares, além de elaborar plano de contingência para o Mercado como um
todo.
Também deverá responsabilizar-se pela consolidação de materiais encaminhados pelas
entidades parceiras e delegações estrangeiras, na sistematização de dados dos
empreendedores brasileiros e estrangeiros, consolidação de portfólios das delegações
participantes, publicitação dos dados aos participantes, seja em formato impresso ou online.
A OEI deverá ao final preparar relatórios e dados sobre a assistência e participação dos
empreendedores nas rodadas, expectativas de fechamento de negócios pelos próximos 6 e 12
meses, entre outras informações relevantes para aferição das metas de realização do mercado.

Desempenhar outras atividades atribuídas pela Direção.
Requisitos Exigidos:
1. Formação Acadêmica
Curso superior completo reconhecido pelo MEC.

2. Experiência Profissional
O candidato dever ter experiência em relacionamento com órgãos públicos e privados.
Ter experiência na execução de projetos ou eventos nacionais e internacionais. Ter
sólida experiência na coordenação e liderança de equipes multidisciplinares na
elaboração de planos de contingência.

PRODUTOS
PRODUTO 01 - Plano estratégico para gestão e execução de atividades especificas na área
cultural, para a elaboração e execução do evento Mercado de Indústrias Criativas do Brasil,
envolvendo os diversos atores nacionais e internacional.
PRODUTO 02 - Relatório de gerenciamento e monitoramento da execução das atividades do
evento.
PRODUTO 03 - Apresentar ao final do evento um relatório contendo o informe consolidado das
atividades e o conteúdo das negociações bem como a avaliação final do evento para fins de
publicação.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:
O contrato será pela modalidade produto;
Jornada de trabalho: período integral;
Incorporação: imediata;
Pagamento: mediante apresentação e aprovação do produto.
Lugar de Trabalho: Escritório da OEI em Brasília.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
Avaliação de documentação comprovatório da formação acadêmica e experiência exigidas no
presente documento.
Entrevista pessoal.

CONSIDERAÇÕES:
Disponibilidade para trabalho exclusivo durante o período da contratação.

PRAZOS:
Os interessados devem preencher o formulário de currículo padrão disponibilizado no sítio
https://oei.org.br/modelo-de-curriculo/dados, até o dia 21 de agosto de 2018.

