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CHAMAMENTO PÚBLICO 

Colaborador de Pesquisa Voluntário para o Comitê Nacional para os 
Refugiados 

O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) anuncia abertura de chamamento público para 

banco de currículos de colaboradores de pesquisa voluntários.  

Aqueles que auxiliarem o CONARE por pelo menos 6 (seis) meses ininterruptos receberão certificado 

de reconhecimento emitido conjuntamente pelo Ministério da Justiça e o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados. No certificado será especificado o número de horas dedicadas ao 

programa.  

Os selecionados atuarão de forma voluntária, na qualidade de colaboradores, sem qualquer tipo de 

remuneração ou vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, e não exercerão 

competências de servidores estatutários da Administração Pública. 

Faltas sem justificativas gerarão o desligamento do programa sem certificação.  

Não haverá ajuda de custo ou remuneração. 

Descrição de Atividades 

 Colaborar com as investigações e diagnósticos dos aspectos geopolíticos contemporâneos de 

países de origem de solicitantes de refúgio; 

 Consolidar a base de Gestão de Conhecimento, tratando dados e produzindo estatísticas; e 

 Colaborar com a organização e gestão da informação produzida. 

Requisitos para candidatura 

 Ter cursado ou estar cursando curso superior, preferencialmente nas seguintes áreas: Direito, 

Relações Internacionais, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Serviço Social e áreas correlatas; 

 Conhecimento avançado em inglês, francês e/ou espanhol, comprovado mediante certificado de 

proficiência ou origem nativa de país falante da língua; 

 Atitude pró-ativa, excelente nível de organização e aptidão para ajudar pessoas mais 

vulneráveis; 

 Facilidade com sistemas informatizados. 

Local de Trabalho 

Os colaboradores de pesquisa exercerão as atividades preferencialmente nos escritórios do CONARE 

em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, podendo exercer suas atividades em outros 

locais. 

Carga Horária 

O trabalho voluntário terá duração de um ano, prorrogável por igual período. Os interessados devem 

ter dedicação mínima de 4 horas semanais.  

Inscrições 

Os interessados devem se inscrever pelo formulário disponibilizado no endereço  

https://docs.google.com/forms/d/1zBUocZmq4Gatxh0xFdloeriDaHSsFzJccHKRG10Ya2s/viewform?u

sp=send_form. 

As atividades terão início no mês de agosto de 2015. 
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