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PROJETO ACOLHIDOS POR MEIO DO TRABALHO 

INICIATIVA DE VOLUNTARIADO PARA APOIO A  

MOSTRA FOTOGRÁFICA E EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE  

PESSOAS REFUGIADAS E MIGRANTES VENEZUELANAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

1. Introdução  
 
A Fundação AVSI é uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos de origem italiana 

que está envolvida com projetos de cooperação para o desenvolvimento e tem atuação em mais 

de 30 países. A AVSI Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que nasceu da experiência de 

profissionais vinculados à Fundação AVSI e que faz parte da rede de sócios fundadores da 

Fundação.  

Desde junho de 2018, a AVSI Brasil atua na gestão de centros de acolhida e assistência à 

população venezuelana em Boa Vista – Roraima. Atualmente, a organização é responsável pela 

gestão de 7 (sete) abrigos. A iniciativa faz parte da Operação Acolhida, iniciativa do Governo 

Federal, envolvendo diferentes Ministérios e as Forças Armadas, com a participação de agências 

do sistema ONU, entre elas ACNUR e UNICEF, com quem a AVSI Brasil possui parceria. 

Em outubro de 2018, a AVSI Brasil iniciou um projeto piloto com a filial brasileira da 

multinacional Indústria São Miguel (ISM), com o intuito de inserir migrantes e refugiados 

venezuelanos formalmente no mercado de trabalho e apoiar na integração social das famílias 

no Estado da Bahia. 

A partir dessa experiência piloto, a AVSI Brasil, junto da Fundação AVSI, AVSI USA, com 

envolvimento do IMDH, ACNUR e o Governo do Brasil, sistematizou um modelo subsidiário e 

escalonável que reflete a sinergia da parceria entre os setores público, privado e a sociedade 

civil para executar um projeto de interiorização e de redução da vulnerabilidade social de 

migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil. Este modelo foi reconhecido pelo Governo dos 

Estados Unidos, recebendo apoio financeiro do Escritório de População, Refugiados e Migração, 

para executar atividades com o propósito de beneficiar o referido grupo de venezuelanos, além 

de incluir uma parcela da população brasileira vulnerável, estimulando a coexistência pacífica 

entre os dois grupos e nacionalidades. 

Chamado Acolhidos por meio do trabalho, o projeto começou a ser implementado em 2019. Em 

2021, a iniciativa foi estendida para mais dois anos. Os atores da sociedade civil responsáveis do 

projeto integram além de AVSI Brasil, a Fundação AVSI, a AVSI USA e o IMDH. Conta com 

importante parceiros: ACNUR e OIM, Governo do Brasil e Rede Brasil do Pacto Global. 

Nesta edição, a mostra contará com o patrocínio do Governo dos Estados Unidos/Escritório de 

População, Refugiados e Migração, ACNUR e Fundação Bernard Van Leer. 
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2. Objetivo 
 

No âmbito do projeto Acolhidos por meio do trabalho, a AVSI Brasil lança chamada para 

voluntários interessados em apoiar na organização e gestão da mostra fotográfica e eventos de 

sensibilização sobre pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas na cidade de São Paulo. Os 

eventos serão realizados na região da Bela Vista, próximos a estação de metrô Trianon-Masp, 

no período 26 de maio – 26 de junho 2022. 

 

A exposição será aberta ao público, de forma gratuita, de segunda a segunda, das 9h – 21h. 

 

O voluntariado atuará nestas tipologias de ações: 

1. Apoio a organização das visitas presenciais do público à mostra, permitindo um percurso 

guiado dos visitantes ao conteúdo da exposição; e 

 

2. Atuação no apoio organizativo de 3 eventos de promoção da exposição: evento de 

lançamento da mostra (26/05/2022) e 2 seminários de aprofundamento sobre a temática 

da migração venezuelana no Brasil (30/05/2022 e 14/06/2022). 

 

3. Metodologia 
Os candidatos deverão manifestar interesse em realizar os referidos serviços voluntários através 

de comunicação ao setor de RH da AVSI Brasil, que irá realizar um processo de triagem e seleção 

dos perfis mais idôneos em acordo com os responsáveis de cada iniciativa escolhida para receber 

voluntários. 

Após a seleção, em proximidade com a inauguração da exposição, será realizado um percurso 

formativo de integração dos voluntários no projeto e de conhecimento do conteúdo da 

exposição, que será seguido da definição em mérito a organização do trabalho voluntario no 

âmbito da iniciativa escolhida. 

Após a assinatura do termo de voluntariado será iniciada a experiência de voluntariado. 

4. Condições mínimas para a ativação dos voluntários 
 

• Comprovação do ciclo completo da vacina de COVID-19 (2 doses completa); 

• Disponibilidade de tempo mínima 1 turno de 4 horas diárias, durante o mês de duração do 

projeto, considerando os fins de semanas. 

• Necessário residir em São Paulo ou estar presente na cidade de São Paulo durante o mês de 

duração do projeto. 

 

5. Obrigações por parte da AVSI Brasil 
A AVSI Brasil irá disponibilizar um tutor, representante da sua equipe na iniciativa de 

voluntariado, com a responsabilidade de garantir a integração, a formação, assistência, 

supervisão e monitoramento. 

6. Disponibilidade de vagas 
Estima-se no período do projeto um número total de 25 voluntários para integra-los na 

iniciativa. 
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7. Inscrições 

Os interessados devem enviar curriculum vitae e carta motivacional sobre o interesse na 

realização de trabalho voluntário para o e-mail talentos@avsi.org.br, até o dia 18 de maio, com 

o assunto: Voluntariado em São Paulo. 

 

mailto:talentos@avsi.org.br

