
DESCRIÇÃO: Planejar, gerenciar e acompanhar projetos culturais e esportivos; Realizar as atividades dentro do 
ciclo de vida dos projetos de curta e longa duração: iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle 
e encerramento.

RESPONSABILIDADES: 
• Dedicar-se as atividades referentes a projetos.
• 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;
• Tomar decisões envolvendo definições do projeto e soluções de problemas;
• Gerenciar o cumprimento de prazo, custo e qualidade das entregas que envolvam as demais áreas da instituição;
• Realização de propostas comerciais para novos leads;
• Acompanhamento da negociação dos novos contratos;
• Atualização da documentação dos projetos no sistema de controle interno;
• Conduzir processo de controle de qualidade de projetos;
• Elaborar relatórios e analisar a rentabilidade e produtividade;
• Responder possíveis diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis;
• Atender as solicitações dos órgãos governamentais;
• Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos;
• Elaborar orçamento anual e memória de cálculo, bem como suas revisões;
• Avaliar a viabilidade financeira das exposições, dentro da verba disponível;
• Executar a prestação de contas dos projetos realizados;
• Executar a produção executiva de projetos próprios da Instituição;
• Cumprir e fazer cumprir as políticas e procedimentos pré-estabelecidos pela diretoria;
• Realizar a interface entre Fornecedores, Diretoria e Financeiro;
• Efetuar outras atividades, a critério da liderança.

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

EXPERIÊNCIA: Experiência com elaboração de projetos para realizações de eventos de grande porte, em 
instituições e ao ar livre, foco em eventos de caráter esportivo; Experiência na área de Marketing direto, 
Marketing Cultural, Social, Esportivo; Envolvimento nos projetos por completo, desde a criação, pré-produção, 
produção, operação e pós-evento, elaborando e executando todo o checklist de eventos, desde a preparação 
interna até a execução em campo (acompanhar cronograma, orçamentos, infraestrutura, logística, montagens, 
desmontagens etc.)

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 – EVENTOS 
(FOCO EM EVENTOS DE CARÁTER ESPORTIVO)

/japanhousesp

/JapanHouseSaoPaulo

japanhouse.jp/saopaulo

** Contrato por prazo determinado (12 meses).


