EDITAL DE SELEÇÃO 008/2021
EDITAL DE CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DA CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL
NORDESTE 2 – Outubro de 2021

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, organismo da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), torna pública a realização de PROCESSO DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADO PARA VOLUNTÁRIO(A) junto ao Programa Regional de Migração e
Refúgio. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste
instrumento é de requisito essencial para participação em quaisquer das etapas do
processo seletivo.

I – DO OBJETIVO
Selecionar voluntário (a) com ensino superior completo ou cursando nas áreas de
Direito, Relações internacionais, Ciências Sociais ou afins para atuar na área de proteção
legal a migrantes e refugiados acompanhados pela Cáritas Regional Nordeste II, com o
objetivo de prestar atendimento para resolução de demandas concretas e ações na
perspectiva de garantia de direitos a esse público.

II – DAS VAGAS E BASE DE ATUAÇÃO
Assistente de Proteção – 02 (duas) vagas, com lotação na Casa de Direitos, com sede
na Universidade Católica de Pernambuco, Rua do Príncipe, 526, Bloco E, 1º andar, Boa
Vista, Recife – PE.

III - ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:
O (a) voluntário(a) terá como função contribuir com a equipe do Programa Regional de
Migração e Refúgio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 na prestação de
assistência humanitária a migrantes e refugiados, em particular no viés da proteção e
garantia de direitos, tendo como atividades:
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Realizar atendimento em geral a migrantes, em especial solicitantes de
refúgio e refugiados;



Realizar o registro de novos migrantes atendidos pelo Programa Regional de
Migração e Refúgio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2;



Orientar e prestar esclarecimentos aos migrantes atendidos sobre os
processos de solicitação de refúgio e de residência;



Assessorar os migrantes nos processos de solicitação de refúgio e residência
através da utilização da plataforma SISCONARE do Comitê Nacional para os
Refugiados e SISMIGRA da Polícia Federal;



Realizar encaminhamentos para o sistema de assistência social ou órgãos
públicos responsáveis quando identificar outras necessidades relativas a, por
exemplo, a moradia, saúde, alimentação e documentação;



Elaborar relatórios com estatísticas acerca das atividades desempenhadas;



Outras atividades correlatas e necessárias para o desempenho de suas
atribuições.

IV – DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
O(a) voluntário(a) deverá contribuir com atividades não superior a 04 (quatro) horas
por semana, nos dias a serem previamente acordados com a equipe do Programa
Regional Migração e Refúgio. O período do trabalho voluntário será de 06 (seis) meses
a contar da assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, podendo ser
rescindido de forma antecipada por qualquer das partes com a devida comunicação
prévia nos termos dispostos no próprio termo de adesão.

V – DA SELEÇÃO
O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas:
 Análise de currículo do/a candidato/a;
 Entrevista para os/as candidatos/as pré-selecionados/as
Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico (caritasne2@caritas.org.br)
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até o dia 13 de Outubro de 2021, com o seguinte assunto: Edital de Seleção 008/2021
- CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DA CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE 2

VI – CRONOGRAMA
Data

Horário

Atividade

Até dia 13/10/21

Até 23h:59

Recebimento dos currículos

Dia 15/10/21

Até 18h:00

Período de entrevistas

18/10/2021

Até 18h:00

Resultado Final

20/10/2021

A combinar

Início das atividades

VII– CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2
emitirá um certificado com o período das atividades desenvolvidas pelo(a)
voluntário(a). Cabe lembrar que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício
e remuneração, de acordo com a Lei 9.608/98.
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) de acordo com sua qualificação,
experiência e motivação e, no desenvolvimento de suas atividades, contarão com a
supervisão da equipe técnica do Programa Regional de Migração e Refúgio da Cáritas
Brasileira Regional Nordeste 2.

Recife-PE, 07 de Outubro de 2021.

Neilda Pereira da Silva
Secretária Regional
Cáritas Brasileira NE2
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