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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 

 

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 Consultor (a) individual para atuar como 
Técnico (a) de Acompanhamento do processo formativo de jovens de 14 a 17 anos, em 
capacitações profissionais de formação técnica, competências socioemocionais e cognitivas, no 
âmbito do Projeto Conexão Jovem Mercado - Educação para o Futuro, uma iniciativa proposta pela 
Fundação Banco do Brasil e AVSI Brasil, com a gestão das atividades em território nacional da AVSI 
BRASIL. 

 
Os/As interessados (as) em participar desta seleção deverão enviar Portfólio e Currículo 
comprovando os serviços prestados, a experiência e a competência para execução dos serviços em 
objeto, demonstrando: 

• Escolaridade: Superior completo ou cursando em Psicologia. 

• Experiência em trabalhos com grupos e trabalho social em áreas de baixa renda e 

vulnerabilidade social. 

• Experiência em acompanhamento e orientação de jovens será um diferencial. 

• Boa comunicação oral e escrita. 

• Disponibilidade para atuar em loco, bem como visitas externas. 

• Interesse em atuar em contexto de vulnerabilidade social. 

• Residir em Salvador/BA 

• Cadastro MEI ativo. 

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para talentos@avsi.org.br, até o dia 01 de 
fevereiro de 2023, destacando no assunto Consultoria para Técnico (a) de Acompanhamento. 

Durante o processo de seleção, será selecionado (a) 01 (um) Consultor (a) individual, em base à 
qualificação demonstrada para realização das atividades requeridas. 
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