Perfil da vaga: Professor para atuação com dedicação exclusiva na FDC

A Fundação Dom Cabral (FDC) seleciona professores para atuação com dedicação exclusiva,
nos temas de Liderança, Mudança e Cultura Organizacional, Finanças, Gestão Pública e
Governança Corporativa.

O candidato deve atender aos seguintes requisitos:
1. Título de doutor, de preferência adquirido em uma escola de alto renome internacional;
2. Fluência em inglês e/ou espanhol;
3. Interesse

e

competência

para

atuar

no

desenvolvimento

de

executivos,

empreendedores e gestores públicos;
4. Desejável que tenha experiência empresarial.

Idealmente os candidatos devem possuir doutorado em área relacionada com os temas de
gestão mencionados acima e publicações em periódicos acadêmicos, bem como livros e
artigos em revistas, jornais e outros meios de comunicação voltados para o público
empresarial.

Buscamos candidatos com interesse e capacidade em:
•

Lecionar seu tema de expertise com variadas abordagens para públicos de diferentes
níveis acadêmicos e profissionais;

•

Possuir habilidades de escuta, proposição e coordenação técnica de soluções
educacionais multidisciplinares, inclusive intervenções, em diferentes contextos e
complexidades;

•

Competência comprovada para realizar pesquisa aplicada à educação executiva e ao
desenvolvimento individual e/ou organizacional;

•

Participar de redes de conhecimento externas à FDC, tais como grupos de pesquisa e
organizações internacionais no seu tema de expertise, etc.;

•

Articular conhecimentos de ponta e de pesquisas acadêmicas para uma linguagem que
seja atraente ao público corporativo.

É importante também que o candidato resida nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo ou
Rio de Janeiro. Todos os interessados deverão cadastrar seu currículo no Portal da FDC:
www.fdc.org.br/Sobre a FDC/Trabalhe Conosco.

Os candidatos pré-selecionados na triagem de currículos serão solicitados a enviar uma carta
de apresentação, seleção de três publicações relevantes (ou working papers), avaliação
didática e até três cartas de recomendação.

Sobre a FDC
A FDC é uma escola de negócios brasileira com padrão e atuação internacionais de
desenvolvimento e capacitação de executivos, empresários e gestores públicos. A FDC
acredita que as soluções para o desenvolvimento organizacional são co-criadas com as
organizações, a partir da conexão entre teoria e prática. Para isso, promove com as
organizações o diálogo e a escuta comprometida, construindo com elas soluções
educacionais integradas. A FDC tem relacionamentos sólidos com importantes lideranças e
organizações de grande e médio porte, assim como do terceiro setor.

