ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR)
Anúncio de Vaga nº BRABR/2022/001

Título da vaga

Estagiário(a) da Unidade
de Meios de Vida e
Categoria
Interiorização

Estágio

Localidade

São Paulo (presencial)

Data de Divulgação

20 de Dezembro de
2021

Data de início

Fevereiro de 2022

Prazo

16 de Janeiro de 2022

Duração do
estágio

6 meses, com possibilidade de renovação por mais 2 meses

Sobre a vaga
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) está procurando estudantes
universitários(as) de graduação ou pós-graduação ou recém-graduados(as)1 interessados(as) em estagiar no
seu escritório de campo de São Paulo.
O(A) Estagiário(a) da Unidade de Meios de Vida e Interiorização em São Paulo será supervisionado pela
Associada de Soluções Duradouras, de quem receberá orientação e instruções regulares sobre o trabalho. A
Unidade de Meios de Vida e Interiorização atua em diversos temas em prol da garantia dos direitos de
pessoas refugiadas e outras de interesse do ACNUR no Brasil, tais quais, promoção da intermediação laboral
e geração de renda, promoção da integração local das populações de interesse, apoio ao setor privado em
projetos de contratação e capacitação de pessoas refugiadas, apoio à Estratégia de Interiorização do Governo
Federal, interface com Municípios e Estados, participação em Comitês e Conselhos Estaduais e Municipais
de Refugiados e Migrantes, apoio para capacitação de atores relevantes sobre a temática, advocacy,
comunicação com comunidades, dentre outros. O(A) Estagiário(a) apoiará a equipe de Meios de Vida e
Interiorização nos tópicos mencionados e, a partir de instruções específicas, apoiará a interface do trabalho
também com outras unidades do ACNUR a fim de garantir o cumprimento dos objetivos do escritório como
um todo.
O ACNUR procura garantir diversidade em seu quadro de colaboradores, estando comprometido em aceitar
e incentivar candidaturas sem quaisquer distinções de raça, cor, sexo, nacionalidade, idade, religião,
deficiência, orientação sexual e identidade de gênero. Todas as candidaturas serão tratadas com
confidencialidade e respeito às suas convicções.
Descrição das Atividades:
Sob a supervisão da Associada de Soluções Duradouras do escritório do ACNUR de São Paulo, o(a)
Estagiário(a) será responsável por:
•

1

Auxiliar na articulação e contatos com parceiros do ACNUR e redes locais dos estados de
responsabilidade do escritório de São Paulo – regiões sul, sudeste e estado da Bahia, inclusive
para temas relacionados à Interiorização;

Considera-se recém-graduado(a) aquele(a) que completou os estudos em até um ano contado com base no momento de
candidatura.

•
•
•
•
•
•

Redigir relatórios sobre participação em reuniões e outras atividades do escritório;
Realizar o levantamento contínuo de dados para fins de relatoria e monitoramento de
entregas;
Elaborar apresentações e revisar documentos;
Preparar respostas a contatos recebidos via Plataforma Empresas com Refugiados
(https://www.empresascomrefugiados.com.br/);
Auxiliar na atualização de informações de outras plataformas online do ACNUR;
Auxiliar em tarefas administrativas e desempenhar outras funções para a Unidade de Meios
de Vida e Interiorização e/ou para as demais unidades que compõem o escritório de São
Paulo, conforme seja necessário.

Qualificações e experiência mínimas essenciais:
•

•
•

Estar matriculado(a) em um curso de graduação de instituição de ensino superior acreditada
ou ter se formado recentemente em áreas de estudo como Ciências Sociais, Relações
Internacionais, Administração Pública, Economia, Direito, Serviço Social, ou outras áreas
relacionadas;
Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita em português;
Conhecimentos de informática: MS Office, incluindo Excel, Word, PowerPoint e Outlook.

Qualificações desejáveis:
•
•

Experiência com a redação de relatórios;
Experiência com a temática de refúgio e/ou atendimento de populações refugiadas e
migrantes;
• Experiência com organizações da sociedade civil, políticas públicas e/ou trabalho
humanitário;
• Domínio da língua inglesa (oral e escrita) será considerado uma vantagem;
• Domínio da língua espanhola (oral e escrita) será considerado uma vantagem.
Competências:
•
•
•
•

Integridade;
Organização, planejamento, comprometimento e proatividade;
Flexibilidade e capacidade de adaptação;
Excelente relacionamento interpessoal;

Como se candidatar:
Caso você tenha interesse nesta vaga, favor enviar uma carta de motivação e o Personal History Form em
português para brabrhr@unhcr.org, mencionando no título do email BRABR/2022/001 – Estagiário(a) de
Meios de Vida e Interiorização – São Paulo, até o prazo registrado no cabeçalho.
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, apenas serão contatados os(as) candidatos(as)
selecionados(as) para a próxima fase do processo.
Os(As) candidatos(as) selecionados podem ser submetidos(as) a um teste de conhecimentos específicos
(prova) e/ou a uma entrevista.
O ACNUR não cobra qualquer taxa de candidatura em nenhuma das etapas do processo seletivo.
Aviso:
Carga horária: 37,5 por semana, de segunda à sexta.
Ao final do programa, o(a) estagiário(a) receberá um certificado de conclusão.
O ACNUR proporcionará ao(à) estagiário(a) um auxílio, que será equivalente a 10% do Daily Subsistence
Allowance (DSA), e terá com base 30 dias de trabalho, pago em moeda local.

