
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 

Contexto: A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins 

lucrativos, constituída em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas 

que vivem em situações de vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao 

contexto internacional, por meio da parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana 

que atua no Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI Brasil. 

Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para um(a) Auxiliar Operacional-Manaus, no 

âmbito do Projeto para a promoção da integração por meio do emprego de refugiados e 

migrantes venezuelanos e outras pessoas vulneráveis no Brasil (Projeto Acolhidos por meio do 

trabalho), uma iniciativa da Fundação AVSI (www.avsi.org), com o apoio estratégico da AVSI 

USA (www.avsi-usa.org), gestão das atividades em território nacional da AVSI BRASIL e 

financiamento do Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM) do Governo dos 

Estados Unidos. 

O intuito do Projeto é garantir os direitos dos refugiados e migrantes venezuelanos que vivem 

no Brasil, em apoio ao programa de emergência humanitária – Operação Acolhida. Os 

objetivos do Projeto são: 1) contribuir para melhorar as condições de vida e na prevenção 

COVID-19 dos migrantes e refugiados venezuelanos hospedado nos abrigos da Operação 

Acolhida no estado de Roraima; 2) contribuir para melhorar o acesso ao trabalho formal para 

migrantes e refugiados venezuelanos e para a população brasileira mais vulnerável e 3) 

facilitar a integração socioeconômica dos migrantes e refugiados venezuelanos que estão 

atualmente em Roraima e Manaus, por meio de realocação voluntária (“interiorização”) para 

outros Estados brasileiros. 

Os/As interessados (as) em participar desta seleção deverão enviar Currículo detalhado 

comprovando os serviços prestados, a experiência e a competência para a execução dos serviços 

em objeto, demonstrando: 

• Experiência de trabalho com projetos na área de desenvolvimento humano/social com 

populações em situação de vulnerabilidade e/ou emergência humanitária; 

• Capacidade de atuar em situações complexas; organização e planejamento; habilidade de 

atuação em equipe; proatividade e autonomia.  

• Domínio da língua portuguesa; desejável espanhol.  

• Experiência prévia no contexto da Operação Acolhida será um diferencial.  

• Interesse de atuar em contexto de vulnerabilidade social durante a pandemia de COVID-19; 

 

Para esta atividade, é desejável possuir CNH B e MEI aberta. 

 

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para talentos@avsi.org.br, até 18 de janeiro de 

2022 e o assunto do e-mail: Consultoria- Auxiliar Operacional Manaus. 

Durante o processo de seleção, apenas um (a) consultor (a) individual será selecionado (a) em 

base à qualificação demonstrada para a realização das atividades requeridas. 

 

Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022. 

 


