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Termos de Referência 

Estágio em Captação de Recursos (PPH) 

Private Sector Partnerships 

O ACNUR, Agência da ONU para os Refugiados, está oferecendo estágio na área de 

Captação de Recursos em seu escritório de São Paulo, no Brasil. 

O estágio será na seção de Parcerias com o setor privado e Filantropia (PPH), que fica 

dentro da Unidade de Parcerias com o Setor Privado (PSP). Este estágio é uma 

oportunidade única de ganhar experiência em branding sem fins lucrativos, bem como 

experiência de trabalho dentro do sistema das Nações Unidas. 

O ACNUR é uma organização global dedicada a salvar vidas, proteger direitos e construir 

um futuro melhor para refugiados, comunidades deslocadas à força e apátridas. Todos os 

anos, milhões de homens, mulheres e crianças são forçados a fugir de suas casas para 

escapar de conflitos e perseguições. Estamos em mais de 130 países, usando nossa 

experiência para proteger e cuidar de milhões de pessoas. 

Título: Fundraising Intern (PPH) 

Local de Trabalho: Sao Paulo, Brazil 

Duração: 6 meses (renovável por mais dois meses adicionais) for additional 2 months). 

Tipo de Contrato: Estágio 

Prazo para Candidaturas: 12 de agosto 2022
Previsão de Início: 19 de setembro de 2022 

Benefícios: Auxílio de Alimentação e Transporte equivalente à 10% do súbsidio diário da 

ONU baseado em 30 dias (Centro do custo: 95706) 
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Contexto Organizacional 

A área de Parcerias com o Setor Privado e Filantropia (PPH) é chefiada pelo Gerente da 

área em São Paulo, que supervisiona três  funções que se dividem entre São Paulo e 

Brasília. Isso inclui dois coordenadores, baseados em São Paulo e em Brasília e um 

Estagiário de Captação de Recursos, baseado em São Paulo. 

O Estágio 

Procuramos um jogador de equipe proativo, com um desejo genuíno de aprender e se 

desenvolver para auxiliar na operação de arrecadação de fundos do PSP Brasil. 

Sob a supervisão do Gerente de PPH (Private Partnerships & Philanthropy), a/o 

candidata(o) selecionada (o) dará suporte à unidade PPH, que inclui indivíduos, fundações e 

corporações de alto patrimônio líquido. 

Deveres e responsabilidades 

Sob a supervisão do gerente de PPH, a/o estagiária(o) realizará as seguintes atividades: 

• Apoio em propostas de doadores para arrecadação de fundos (corporações, fundações e

indivíduos) 

• Pesquisar perfil filantrópico de doadores e potencial para apoiar o ACNUR

• Manter os doadores de PPH existentes e potenciais informados sobre o trabalho e as

prioridades do ACNUR 

• Registrar todas as informações do doador de liderança (PPH) no banco de dados de CRM

• Ajudar a produzir publicações e apresentações para reuniões e eventos de doadores PPH

• Agendar reuniões com doadores PPH em potencial e existentes por telefone e e-mail

• Apoiar e verificar as entregas de consultores e outros prestadores de serviços

• Ajudar a organizar eventos exclusivos para doadores PPH

• Apoiar os processos de aquisição
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• Fornecer suporte administrativo para a unidade

• Apoio com boletins informativos e outros materiais de comunicação para doadores e

clientes em potencial 

Qualificações e Experiências 

A/O candidate(o) ideal deverá: 

• Ter se formado há menos de um ano ou estar nos últimos períodos de programas

de graduação / pós-graduação em uma área relevante (Administração, Propaganda

& Marketing, Economia, e áreas afins) de uma universidade ou estabelecimento de

ensino superior credenciado pela UNESCO

• Têm excelentes habilidades de planejamento e organização, com atenção aos

detalhes

• Ser capaz de pesquisar online e manter bancos de dados simples e sistemas de

arquivamento para gerenciamento de projetos.

• Ter boa experiência com o pacote Microsoft Office (Outlook, Word, Excel e

PowerPoint).

• Demonstrar habilidades interpessoais

• Ser capaz de realizar várias tarefas e priorizar a carga de trabalho.



Local 

A/O candidata(o) escolhida(o) ficará baseada(o) na equipe de São Paulo, Brasil. A obtenção 

e renovação dos vistos e autorizações de residência atuais, incluindo todos os custos 

associados, são da responsabilidade da(o) estagiária(o). 

Condições 

O estágio tem duração de seis meses e a previsão de início é dezembro de 2021. Existe a 

possibilidade de ser realizado em seis ou horas diárias; Observe que os termos do estágio, 

conforme definido pela prática do ACNUR, incluem o pagamento de Auxílio Alimentação e 

Transporte Local (FLTA).  

Candidatura 

As/Os candidatas(os) interessadas(os) devem enviar seu Formulário de Histórico Pessoal 

(PHF) e carta de motivação para brabrpsphr@unhcr.org indicando PSP FUNDRAISING 

INTERN (PPH) no assunto do e-mail. 

Formulário de Histórico Pessoal está disponível em  PHF Form / Supplementary Sheet. 

A força de trabalho do ACNUR consiste em muitas nacionalidades, culturas, idiomas e 

opiniões diversas. O ACNUR busca sustentar e fortalecer essa diversidade para garantir 

oportunidades iguais, bem como um ambiente de trabalho inclusivo para toda a sua força de 

trabalho. As inscrições são incentivadas para todas(os) as(os) candidatas(os) 

qualificadas(os), sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, idade, religião, deficiência, 

orientação sexual e identidade de gênero. 
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https://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc#_ga=2.194862248.427286967.1633632864-1004164188.1575317397
https://www.unhcr.org/recruit/unhcr-phf-sup.docm#_ga=2.194862248.427286967.1633632864-1004164188.1575317397

