
 

 

Sobre o Idec 

Há 30 anos o Idec traz em sua trajetória muitas lutas e vitórias na defesa dos direitos 

do consumido, sendo inclusive um dos protagonistas da criação do Código de defesa 

do Consumidor. Ao longo de sua história, tem contribuído para a consolidação da 

democracia participativa no Brasil e lutado por uma postura mais ética e responsável 

de empresas e do poder público que resulte em relações de consumo justas, 

equilibradas e ambientalmente sustentáveis. 

O Idec é uma organização não governamental, sem fins lucrativos,  totalmente 

independente de governos, partidos políticos e empresas privadas. Nossa missão é 

promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética 

nas relações de consumo. Nossa meta-missão é contribuir para que todos tenham 

acesso aos serviços essenciais para o desenvolvimento social, consumo sustentável, 

saúde do planeta e a consolidação da democracia na sociedade brasileira. 

Atendente Telemarketing – mobilizador(a) 

Missão do cargo: 

Realizar atividades de captação de novos associados, renovação de associações ativas e 

reativação de associados inadimplentes, com os objetivos de ampliar e manter a quantidade 

de associações e a qualidade das interações com leads e associados, fortalecendo a auto 

sustentabilidade e reforçando o posicionamento da organização no setor, gerando valor para 

leads, associados e público em geral. 

 

Requisitos Gerais: 

 Ensino Médio completo 

 Universitário(a) cursando Jornalismo ou Direito será um diferencial 

 Ter atuado com captação de recursos em ONG 

 Experiência em vendas por telemarketing 

 Habilidades em informática (texto e planilhas em excel) 

 Conhecer sistema Sales Force e Vindi 

 Facilidade de trabalhar com envio mensagens por e-mail (g-mail) e whatsapp 

 Postura ética. 

 

 



 

 

 

Habilidades: 

  Excelente comunicação oral (ter boa dicção) e escrita 

 Ser flexível, ter simpatia e  empatia  

 Capacidade analítica e de identificar e resolver problemas 

 Capacidade de negociação e poder de persuação 

 Adaptação rápida às mudanças internas ou externas 

 Senso de organização e saber planejar e controlar as atividades diárias (follow up) 

através de ferramentas online 

 

Principais atribuições: 

 

 Atendimento telefônico ativo e receptivo para retenção e captação de novos 

associados e assinantes da Revista do Idec, informando sobre a causa da defesa 

dos direitos do consumidor 

 Efetuar cadastro de novos associados em sistema informatizado, gerando emissão de 

proposta, bem como, emissão de boletos e envio por e-mail ou correio, afim de 

confirmar a associação e o pagamento. 

 Realizar acompanhamento, controle e conferência de atendimentos realizados, 

reativações, renovações e novas associações realizadas, conforme ferramentas e 

períodos definidos pela área. 

 Preenchimento de planilhas de relatórios que avaliam o retorno de mailings 

 Esclarecimento de possíveis dúvidas que o novo associado possa ter; 

 Acompanhamento de todo o processo de associação (cadastro, geração de 

documento de cobrança, verificação de pagamentos, confirmação de 

pagamento, realização de follow up com os novos associados); 

 Atualização de dados cadastrais de associados e ex-associados; 

 Redigir e encaminhar e-mails 

 

 



 

 

 

Regime de Contratação: CLT 

Carga horária: 06 horas diárias (segunda à sexta-feira) 

V.A. ou V.R. – R$ 550,00 

 

Local de atuação: Rua Dr Costa Júnior, 543, Água Branca, São Paulo – SP 

 

*** Durante o período de pandemia estamos atuando em homeoffice 

 

Enviar CV  para  rh@idec.org.br  mencionando no assunto – Atendente Telemarketing  

Até 04/01/2021. 
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