Cargo

Coordenação de Midias Sociais

Coordenação de Comunicação Gráfica

Diretoria de Comunicação

Diretoria de Marketing

Embaixador(a) INCOSE EWLSE (Empowering
Women Leaders in Systems Engineering)

Coordenação de Relações Empresariais

Coordenação de Parceria - PMI

Embaixador(a) do Programa de Certificação
Profissional (INCOSE SEP)

Descrição das atividades

Pré-requisitos

Exclusivo para
membros?

- Atualizar midias sociais
- Interagir com comunidade
- Monitorar engajamento
- Propor e implementar estratégias de comunicação

Conhecimento básico em operação de mídias sociais.

Não

- Desenvolver artes para divulgação das atividades do capítulo
- Edição de vídeos

Conhecimento básico em plataformas de edição gráfica (ex.: Canva)
Conhecimento básico em edição de vídeo.

Não

- Definir estratégia de comunicação
- Coordenar ações de comunicação nos diversos canais (mídias sociais, website, INCOSE Internacional, etc.)
- Garantir identidade visual INCOSE Brasil
- Coordenar comunicação com membros e stakeholders

Ser membro regular ou associado (CAB) do INCOSE.

Sim

- Definir estratégia de marketing do INCOSE Brasil
- Negociar patrocínios e parcerias com organizações

Ser membro regular ou associado (CAB) do INCOSE.

Sim

- Ponto focal no Brasil para a iniciativa INCOSE Empowering Women Leaders in Systems Engineering
- Articular com outros grupos discussoes e temas relevantes
- Propor e implementar estratégias de comunicação
- Divulgar conteudos variados sobre o tema

Interesse em engajar atividades relacionadas ao EWLSE.
Conhecimento básico em operação de mídias sociais.

Não

- Definir estratégia/plano de atuação do INCOSE Brasil com empresas
- Avaliar empresas alvo
- Puxar atividades relacionadas

Ser membro regular ou associado (CAB) do INCOSE.

Sim

- Viabilizar interlocução com PMI
- Identificar tópicos e atividades possíveis e viáveis para colaboração
- Priorizar tópicos e atividades identificadas
- Executar atividades relacionadas

Ter relacionamento prévio com PMI
Ter interesse na convergência Engenharia de Sistemas + Gerenciamento de
Projetos/Portifólio

Não

- Divulgar conteudos sobre o o programa de certificação do INCOSE (System Engineer Professioinal)
- Divulgar conteúdos sobre o exame de certificação
- Divulgar treinamentos e programas de equivalencia
- Articular com grupos de estudo e preparação para o exame
- Entrevistar membros certificados
- Divulgar beneficios para empresas

Entusiasmo pela Engenharia de Sistemas
Interesse em adquirir certificação profissional (SEP) ou
Interesse em divulgar a certificação

Não

