
DESCRIÇÃO: Planejar, gerenciar, acompanhar e reavaliar projetos digitais da instituição, propor ações de 
melhoria. Tendo como principais objetivos: atração de seguidores em mídias sociais, aumento do fluxo do site, 
capacidade de criação de conteúdo, inclusive fotos e artes, automação de e-mail, gestão de mídia contínua. 
Realizar as atividades dentro do ciclo de vida* dos projetos digitais de curta e longa duração.

* Entende-se por ciclo de vida de projeto as seguintes etapas: iniciação, planejamento, execução,
monitoramento/controle e encerramento.

RESPONSABILIDADES: 
• Responsável por planejamento digital;
• Responsável por projetos de Inovação Digital;
• Análise de resultados de performance de projetos e da gestão contínua das plataformas digitais;
• Gestão da compra de mídia online;
• Gestão dos fornecedores de digital;
• Responsável por analisar oportunidades multicanal;
• Monitoramento e análise da concorrência no meio online e tecnológico;
• Gestão do monitoramento e relacionamento nos ambientes digitais;
• Desdobrar briefing técnico para equipes internas e fornecedores; 
• Acompanhar reuniões de kick off de projetos; 
• Definir o escopo do projeto, metas e entregáveis, em colaboração com os demais envolvidos; 
• Participar e/ou conduzir reuniões; 
• Criar e gerenciar o cronograma do projeto; 
• Documentar o plano do projeto com seu escopo, cronograma e orçamento em horas;
• Encadear tarefas para a otimização da execução do projeto; 
• Negociar e alocar os recursos necessários para o cumprimento do projeto; 
• Cumprir e fazer cumprir as políticas e procedimentos pré-estabelecidos pela diretoria;
• Realizar a interface entre o Curador, Artista e Financeiro;
• Efetuar outras atividades, a critério da liderança.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: Inglês Fluente; Espanhol Fluente; Japonês (Diferencial); Domínio de Excel e 
Power Point, ferramentas de gestão digital; Formação em PMO/PMI Desejável.

EXPERIÊNCIA: Experiência com gestão de projetos e processos em social media e website, coordenação de 
equipes de Mídias Sociais e gerenciamento de crises na área. Experiência  na área de Marketing, com experiência 
na definição de canais de mídias e áreas correlatas. Ter domínio das principais ferramentas de monitoramento, 
planejamento e análise de redes sociais. Conhecimento de ferramentas de gestão de projetos.

Interessados devem enviar o CV para rh@jhsp.com.br com NOME DA VAGA + NOME DO CANDIDATO 
no título e a pretensão salarial no corpo do e-mail.

GERENTE DE PROJETOS – DIGITAL

** Contrato por prazo determinado (12 meses).
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