
REFÚGIO 343
COORDENADOR DE VAGAS DE EMPRESAS E EMPREGOS SINALIZADAS

CCI - CENTRO DE COORDENAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO

Contratação: PJ (MEI) Local: Boa Vista/Roraima Report direto: Coordenador de Operação

SOBRE O REFÚGIO 343

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

migrantes e refugiados no Brasil. Vivemos o que é hoje a maior crise migratória da história do

hemisfério ocidental, atualmente a segunda maior do mundo, sendo ainda a maior crise

humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela fez com que 5.4

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

Para ajudá-los, promovemos sua interiorização e integração em todo o território nacional de forma

sistematizada, ativando a comunidade brasileira e empresas. Nosso time é uma família, formada

por pessoas com espírito altruísta, que sonham com um mundo melhor e que investem seus talentos

em 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 na 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 Coordenador de Vagas de Empresas e

Empregos Sinalizadas (VEES) terá como principal responsabilidade toda articulação em nível

nacional para a busca dessas vagas, incluindo a ativação de potenciais empresas parceiras com a

Força Tarefa Logística Humanitária - Operação Acolhida, com foco na interiorização dos refugiados

e migrantes venezuelanos. Todas suas atividades serão realizadas dentro do Centro de

Coordenação de Interiorização (CCI) em Boa Vista/Roraima.



RESPONSABILIDADES

● Realizar ações de coordenação de atividades que envolvam os processos de VEES

● Mapear a rede de atores e instituições, públicas e privadas, que apoiam ou podem vir a

apoiar refugiados e migrantes

● Fomentar sinergia entre todas as instituições locais que trabalhem em prol dos refugiados e

migrantes

● Criar e atualizar processos eficientes e claros para todos os parceiros envolvidos

● Observar as recomendações e parâmetros formulados pelo CCI, Operação Acolhida

● Atuar junto a todos os envolvidos no processo de interiorização dentro do CCI

● Participar de todas as reuniões pertinentes às ações de interiorização, no âmbito da

Operação Acolhida

● Enviar relatórios periódicos de controle ao Gerente de Operação e Coordenador de

Operação do Refúgio 343, Chefe do CCI e Coordenador Operacional da Força Tarefa

Logística Humanitária

REQUISITOS

● Curso superior completo

● Espanhol será considerado um diferencial

● Oratória para falar em público, quando necessário

● Conhecimento da causa de migração e refúgio será considerado um diferencial

● Não possuir vínculos de serviço com carga horária incompatível com a do cargo a ser

ocupado

● Estar em situação regular na esfera criminal perante a Justiça Federal e Estadual no Brasil, do

local em que reside ou residiu nos últimos seis meses

● Conhecimento em ferramentas de marketing será considerado um diferencial

COMPETÊNCIAS

● Aptidão técnica

● Liderança

● Gestão de projetos



● Solução de problemas

● Orientação a ação

● Relacionamento interpessoal

● Comunicação (oral e escrita)

● Definição de prioridades

● Gestão de tempo

● Autoconhecimento, Inteligência emocional

● Pacote office

CANDIDATURA

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

e Carta de Motivação até 09 de JULHO. 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

