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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

CONSULTORIA INDIVIDUAL COM EXPERIÊNCIA EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL E FACILITAÇÃO DE GRUPOS 

PROJETO INTEGRAÇÃO LOCAL DE REFUGIADOS E MIGRANTES, COM FOCO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

1. 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. A organização faz parte da rede da Fundação AVSI (www.avsi.org), ONG de origem 
italiana que atua em mais de 30 países no mundo e no Brasil, em parceria com a AVSI Brasil.  

2. Por meio deste certame, a AVSI Brasil lança a seleção para Consultor(a) Individual que atuará no 
âmbito do Projeto ‘Integração Local de Migrantes e Refugiados, com foco na Primeira Infância’, 
realizado em parceria com a Fundação Bernard van Leer (FBvL), o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados – ACNUR e o Ministério da Cidadania, que tem como objetivo contribuir com 
a integração local de migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil fortalecendo a proteção de 
crianças na primeira infância e suas famílias. 

3. O projeto tem como foco o desenvolvimento integral de crianças venezuelanas, desde a sua chegada 
ao Brasil, ao serem acolhidas nos abrigos, até o processo de interiorização das famílias em diversas 
cidades do país.  

4. O consultor(a) individual será responsável pelo apoio, organização, mobilização social e facilitação de 
encontros de grupos, bem como pelo apoio à implementação e avaliação de metodologia para 
fortalecimento de vínculo entre cuidadores e crianças na primeira infância no contexto dos 
refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil residentes nos abrigos de acolhida em Boa Vista – RR. 
O consultor individual será contratado por horas trabalhadas e as atividades serão desempenhadas 
ao longo de 16 semanas. 

5. Os consultores interessados deverão enviar currículo profissional, comprovando graduação em 
pedagogia, psicologia, psicopedagogia ou demais áreas afins, bem como experiência prévia como 
mobilizador social e/ou facilitador de grupo, além de espanhol avançado (falado). 

6. Durante o processo de seleção, apenas um consultor(a) será selecionado conforme os 
procedimentos estabelecidos pelo Manual de Procedimentos e Instrumentos para Aquisição de Bens 
e Serviços, Obras Civis e Contratação de Consultores instituído pela AVSI Brasil. 

7. As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas ao endereço de e-mail talentos@avsi.org.br, com 
o assunto “Consultor(a) Individual - Metodologia” até 4 de novembro de 2022. 


