
REFÚGIO 343 | ASSISTENTE DE REGISTRO E MONITORAMENTO

Contratação: PJ (MEI) Local de trabalho: Boa Vista/RR Período de contrato: Temporário

SOBRE O REFÚGIO 343

O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de

refugiados e migrantes no Brasil. Vivemos o que é hoje o maior desafio migratório da história do

hemisfério ocidental, atualmente o segundo maior do mundo, sendo ainda a maior crise

humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela já fez com que

5.6 milhões de pessoas deixassem o país, muitos dos quais buscam esperança no território brasileiro.

Nosso time é uma família, formado por pessoas com espírito altruísta, que sonham com um mundo

melhor e investem seus dons para sua transformação. Buscamos ativistas humanitários experientes,

mas também os grandes talentos vindos do sistema corporativo, a fim de uma transição.

OBJETIVO

A área de Operação é o coração do Refúgio 343, a equipe e a estratégia que dão vida ao nosso

trabalho humanitário, conduzindo todas as atividades no campo, desde o contato inicial com os

refugiados e migrantes, as oportunidades de educação e capacitação dentro da Escola Refúgio,

toda a jornada de acolhimento e interiorização, até a ponta final de conquista da reinserção

socioeconômica das famílias em seus destinos finais. O Assistente de Registro e Monitoramento

estará baseado no Posto de Recepção e Apoio (PRA) e será responsável pelo monitoramento e

execução das atividades e serviços oferecidos aos beneficiários, apoiando a recepção e registro

de refugiados e migrantes dentro do espaço, coleta, monitoramento e gestão de dados.

RESPONSABILIDADES

● Recepção e registro de entrada e saída dos beneficiários

● Preenchimento e confecção de listas populacionais

● Arquivamento e organização de documentos

● Coleta e monitoramento de dados de distribuição de comida, NFIs e tendas

● Coordenação da divisão de espaços e filas de acordo com critérios de vulnerabilidade

● Report de KPIs periódicos

● Elaboração de relatórios quantitativos e qualitativos



● Identificação de casos de proteção e referenciamento à equipe local de proteção da OIM

● identificação e relatórios de riscos de segurança

COMPETÊNCIAS

● Amplo conhecimento do ambiente humanitário

● Atuação em projetos de âmbito social em áreas de vulnerabilidade

● Orientação a ação

● Aptidão técnica

● Solução de problemas

● Relacionamento interpessoal

● Comunicação oral e escrita

● Definição de prioridades

● Gestão de tempo

● Espanhol avançado

● Pacote office

● Autoconhecimento e inteligência emocional

CANDIDATURA

Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o seu CV

e Carta de Motivação até 20 de maio. Os documentos devem estar em pdf e nomeados da

seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE  MOTIVAÇÃO. Boa sorte!

https://forms.gle/y4UMH9FVfTrUqWFU6

