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CHAMAMENTO PÚBLICO 

Colaborador de Tradução 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 tradução voluntários.  

Aqueles que auxiliarem o CONARE em pelo menos 24 (vinte e quatro) entrevistas, no período de 6 

(seis) meses, receberão certificado de reconhecimento emitido conjuntamente pelo Ministério da 

Justiça e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em que constará a carga horária 

dedicada 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.  

Não haverá ajuda de custo ou remuneração. 

Descrição de Atividades 

 Auxiliar o CONARE na elucidação linguística de documentos; 

 Colaborar para a perfeita comunicação do entrevistador com o solicitante de refúgio ou 

refugiado. 

Requisitos para candidatura 

 Conhecimento avançado em qualquer língua ou dialeto estrangeiro, atestado por certificado de 

proficiência ou por ser nativo de país onde a língua ou dialeto é falada; 

 Atitude pró-ativa e vontade de ajudar os mais vulneráveis; 

 Residência regularizada no Brasil. 

Local de Trabalho 

Os colaboradores de tradução serão convidados a auxiliar os solicitantes de refúgio e refugiados em 

um endereço previamente acordado onde será realizada a entrevista, videoconferência ou atendimento.  

Carga Horária 

O colaborador de tradução será contatado conforme necessidade da Administração Pública. 

Inscrições 

Os interessados devem se inscrever pelo formulário disponibilizado no endereço 

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

Início das Atividades 

As atividades do estágio terão início no mês de agosto de 2015. 

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

