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Oficial de Proteção
Descrição de Cargo
Local de Trabalho: Abrigo Indígena – Pacaraima/RR
Horário – 44Hs semanais (com escala de plantões nos finais de semana)
Formação – Superior completo em Direito, Psicologia, Sociologia, Serviço Social ou
áreas afins.
Preferencialmente, experiência com populações indígenas e organizações sem fins
lucrativos.
Perfil desejado:
• Conhecimento em Direitos Humanos/Indígenas;
• Espanhol básico ou facilidade de comunicação mínima;
• Noções de Direitos Humanos;
• Bom relacionamento interpessoal;
• Compromisso com trabalho em equipe;
• Dinamismo, Pro atividade, Gestão de conflitos, Resiliência;
• Conhecimentos em Word, PowerPoint e Excel.
Atividades e Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar metodologias de gestão de casos individuais e seguir claramente o ciclo de
gestão de casos, fornecendo princípios e diretrizes humanitárias;
Auxiliar na implementação e supervisão dos Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs) para todas as atividades de proteção / soluções;
Elaboração e atualização de Relatórios Semanais e Situacionais de casos
acompanhados;
Fornecer orientação individual de informações às pessoas em questão;
Encaminhar para a rede de proteção os casos mais vulneráveis ou de violação de
direitos, garantindo uma boa comunicação entre os órgãos e instituições
responsáveis e os abrigados (as);
Sugerir, planejar atividades temáticas, periódicas buscando desenvolver proteção
baseada na comunidade de maneira preventiva com atores locais;
Supervisionar atividades de proteção no interior do abrigo;
Monitorar Indicadores da área de Proteção no interior do abrigo;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Estar em constante contato com os órgãos de saúde e proteção de Pacaraima, como
a Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, dentre outros, para que os casos
encaminhados para a rede de proteção tenham o melhor encaminhamento possível;
Trabalhar em estreita colaboração com a Coordenação de Abrigo e Coordenação
Operacional/Proteção, com o objetivo de contribuir para atividades de proteção
baseadas na comunidade;
Desenvolver uma estratégia de busca ativa e monitoramento dos casos de proteção
dentro do abrigo;
Planejar e desenvolver conjuntamente com a equipe, especialmente participação
comunitária, ações preventivas referentes às principais temáticas de proteção
existentes no abrigo;
Enviar relatório de gestão de casos ao ACNUR Coordenação Operacional/Proteção
e dentro do princípio da confidencialidade manter um canal fluido de comunicação
com todos os parceiros;
Realizar o monitoramento da Gestão de Casos de Tratamento Fora do Domicilio –
TFD, violência contra mulher, de gênero ou contra menores de idade, abuso sexual,
reunificação familiar, menores desacompanhados e/ou indocumentados, pessoas
sem documentação legal do país;
Acompanhamento externo de beneficiários em casos de necessidade;
Encaminhamento aos serviços de saúde mental/psicológico;
Trabalhar em linha com o organograma definido para a posição.

Como se candidatar:
Enviar CV para o endereço de email: rh.roraima@fraterinternacional.org e informar no
campo “assunto” o nome da vaga em que está se candidatando.
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