
 
 

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS (ACNUR) 

Anúncio de Vaga nº BRABR/2021/008 
 
 

Título da vaga: 
Estagiário(a) de 

Infraestrutura 
Categoria: Estágio 

Localidade: Boa Vista Duração do estágio:   3 meses 

Data de 

divulgação: 
07 de abril de 2021 

Prazo para se 

candidatar: 
21 de abril de 2021 

Início das 

atividades: 
Imediato 

 

Sobre a vaga 
 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) está à procura de 02 (dois) estudantes de 

graduação em Engenharia Civil interessados(as) em um estágio na Unidade Shelter (abrigos) em Boa Vista. 

 

O(A) estagiário(a) de Shelter contribuirá para a implementação dos Objetivos Estratégicos de Proteção 2021 

para o Brasil. O ACNUR implementará trabalhos relativos a planejamento de infraestrutura nos abrigo, com 

atividades extensas e pesadas que requerem monitoramento e facilitação constantes por parte do ACNUR. 

 

O ACNUR procura garantir que os funcionários do sexo masculino e feminino tenham oportunidades iguais 

de carreira e, por isso, incentiva a candidatura de mulheres para esta vaga. O ACNUR está comprometido com 

a diversidade e aceita candidaturas de todos os candidatos qualificados, sem distinção de raça, cor, sexo, 

nacionalidade, idade, religião, deficiência, orientação sexual e identidade de gênero. Todas as candidaturas 

serão tratadas com confidencialidade.  

 

Descrição das Atividades: 

 

Sob a supervisão da Unidade Shelter, o(a) estagiário(a) realizará as seguintes atividades: 

 

• Apoio à Unidade de Shelter com avaliação de campo/coleta de dados, desenhos de projeto (por 

AUTOCAD), especificação de material, estimativas de custo e quantidade, lista de quantidade 

(BoQ); 

• Apoio à realização de avaliações dos serviços de infraestrutura nos para atender aos requisitos 

dos padrões e indicadores SPHERE e ACNUR; 

• Auxílio e verificação dos cálculos de engenharia que conduzem a desenhos detalhados para as 

infraestruturas e atividades de infraestrutura nos abrigos, e estimativas de custos; 

• Auxílio na elaboração de planilhas e controle de projeto, apresentações, análise custo x 

beneficio e custo x efetividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualificações e experiência mínimas essenciais: 

 

• Deve estar matriculado(a) no último semestre de Engenharia Civil/Arquitetura ou ser recém-

formado; 

• Fluência em português (oral e escrito); 

• Conhecimento em MS Excel e MS Project; 

• Conhecimentos de informática: AUTOCAD (obrigatório) e REVIT. 

 

Qualificações desejáveis: 

 

• Experiência de trabalho em campo com pessoas em posições vulneráveis ou experiência de 

trabalho relacionado a serviços; 

• Conhecimento em abastecimento de água, construção, instalações hidro-sanitárias, gestão de 

esgoto, planejamento de obras; 

• Capacidade de trabalhar sob pressão e gerenciar o estresse de forma eficiente; 

• Requer pró-atividade, flexibilidade e adaptabilidade; 

• Conhecimento prático de inglês e/ou espanhol é considerado uma vantagem. 

 

Competências: 

 

• Responsabilidade, organização e comprometimento; 

• Excelente relacionamento interpessoal; 

• Capacidade de trabalhar sob pressão e gerenciar o estresse de forma eficiente; 

• Comprometimento com a aprendizagem contínua; 

• Excelente capacidade de comunicação, tanto verbal quanto escrita em português; 

• Tecnologia e Conscientização Política. 

 

Como se candidatar: 

 

Caso você tenha interesse nesta vaga, favor enviar uma carta de motivação e o Personal History Form para 

brabrhr@unhcr.org, mencionando BRABR/2021/008– Estagiário(a) Infraestrutura no título do email.  
 

Para baixar o Personal History Form, favor clicar nos links abaixo: 

 

Personal History Form - versão em português (apenas para estágio) 

Personal History Form (complemento) - versão em português (apenas para estágio) 
 

Solicitamos a gentileza de nomear os arquivos enviados com o seu nome e sobrenome. 

 

Não serão aceitas candidaturas enviadas fora do prazo.  

 

Devido ao grande número de candidaturas que recebemos, só temos como entrar em contato com os(as) 

candidatos(as) que forem selecionados(as) para a próxima fase do processo.  

 

Os (As) candidatos(as) selecionados podem ser submetidos(as) a um teste de conhecimentos específicos ou uma 

entrevista.  
 

O ACNUR não cobra nenhuma taxa de recrutamento em nenhuma etapa do processo.  

 

Aviso Legal: 

 

A unidade de trabalho proporcionará aos estagiários(as) Auxílio Alimentação e Transporte Local, que será 

equivalente a 10% do Auxílio Diário (DSA) do local de trabalho e será baseado em 30 dias corridos, pago em 

moeda local. 

Ao final, o(a) estagiário(a) receberá um Certificado de Estágio após a conclusão satisfatória do trabalho e após 

ter concluído os treinamentos obrigatórios do ACNUR. 

mailto:brabrhr@unhcr.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acnur.org%2Fportugues%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FUNHCR_Personal_History_Form-abertopt-BR.doc&data=04%7C01%7Cthiago%40unhcr.org%7C70d179e5b7604be72ec508d876a107ed%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637389781274368822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OtKRbL%2BT3jrfIEmFiy2aO%2FzocmELHG5pXWjfbYIhY84%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acnur.org%2Fportugues%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FUNHCR_PHF_Supplementarypt-BR.docx&data=04%7C01%7Cthiago%40unhcr.org%7C70d179e5b7604be72ec508d876a107ed%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637389781274378791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZxQmohIoQgh%2Fc2mc%2B4dtJn3NHIbq323bWe9js6oIy90%3D&reserved=0

