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Assistente de Proteção de Base Comunitária – Abrigo Indígena 

Descrição de Cargo 
 

 

 

 

 

PERFIL 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Disposição para falar em público; 

• Compromisso com trabalho em equipe; 

• Conhecimentos em Word, PowerPoint e Excel. 

• Espanhol Intermediário; 

• Dinamismo, Proatividade, Gestão de conflitos, Resiliência; 

• Conhecimentos em Direitos Humanos/Indígenas; 

• Resposta rápida e assertiva no que tange ao trabalho sob pressão do contexto humanitário; 
 

 

RESPONSABILIDADES 

• Reportar-se diretamente a Coordenação do Abrigo sobre atividades diárias, carga horária, 

planejamentos; 

• Trabalhar alinhadamente com a/o Oficial de Proteção informando sobre o trabalho técnico 

desenvolvido;  

• Contribuir com a análise dos indicadores de proteção para aplicar no planejamento das atividades de 

prevenção comunitária junto a toda equipe do abrigo; 

• Criação e manutenção de grupos comunitários, como por exemplo grupos de pais e responsáveis, 

mulheres, homens entre outros que se fazem necessários garantindo a participação de diferentes 

etnias, idades, gênero, diversidade, assegurando a participação máxima comunitária; 

• Promover atividades temáticas inclusivas (rodas de conversas, oficias, cinedebate, palestras, e 

outros), trabalhando na prevenção de conflitos, informação e fortalecimento da comunidade; 

• Identificar e fortalecer perfis de pessoas que possam atuar como multiplicadores de informações e 

temáticas; 

Localidade:  Boa Vista, RR  

Área:  Operacional 

Jornada:  44h semanais  

Horário:   08h00 às 18h00 – Segunda à Sexta-feira (com escala de revezamento nos finais de 

semana) 

Formação:  Superior completo em Direito, Psicologia, Ciências Humanas,  Sociais, 

Antropologia ou áreas afins. 
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• Propor e Elaborar atividades preventivas baseadas nas necessidades da comunidade e indicadores de 

problemáticas;  

• Apoiar na construção de calendário de atividades temáticas, semanais e mensais com foco no interior 

do abrigo em que atua; 

• Realizar atividades em conjunto com os demais parceiros atuantes no abrigo; 

• Elaborar e propor projetos comunitários a serem aplicados para a melhoria junto à comunidade; 

• Garantir que as atividades desenvolvidas sejam devidamente registradas gerando dados baseando-se 

nos procedimentos internos de gestão e arquivamento documental; 

• Elaborar relatórios periódicos de atividades de ações preventivas desenvolvidas semanalmente e 

problemáticas comunitárias observadas no abrigo; 

• Apoiar a comunidade com informações e atividades temáticas, sobre aparelhos locais de serviços 

públicos, sempre com a perspectiva de incentivar a autonomia; 

• Fomentar a autonomia comunitária, visando soluções duradouras de inserção à comunidade local e 

participação na solução de problemáticas comunitárias fortalecendo a população indígena refugiada 

em relação a seus direitos e deveres; 

• Propor estratégias para uma gestão comunitária positiva; 

• Respeitar o organograma institucional já definido. 

 

INSTRUÇÕES PARA A CANDIDATURA 
Serão consideradas apenas as candidaturas que encaminharem junto do currículo uma carta de 
motivação escrita à mão, assinada e scaneada e, uma dissertação descrevendo como conduziria o estudo 
de caso apresentado abaixo. 

 

 

Estudo de caso 
Após análise dos índices de casos de conflitos no abrigo, em conjunto à equipe de proteção, você percebe 
um número elevado de casos em relação à Violência Baseada em Gênero e conflitos entre famílias 
indígenas no abrigo. 
 

• Quais ações você buscaria realizar em relação a problemática? 

• Que passos e metodologias você usaria para chegar na realização das ações propostas? 

• Que resultados você esperaria obter com as ações promovidas? 

 
Envio mandatório com o encaminhamento do currículo, informando no campo “Assunto” do e-mail a ser 
encaminhado, o nome da vaga de interesse para candidatos.roraima@fraterinternacional.org 
 
Não serão considerados os candidatos que não aderirem às instruções acima e compreenderem seu 
consequente impacto no contexto humanitário. 
 

mailto:candidatos.roraima@fraterinternacional.org
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Sobre a Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI)  
Associação civil sem fins lucrativos, atua em defesa da dignidade humana, soluções duradouras, dos 
direitos humanos e do meio ambiente. Por meio do serviço altruísta de seus servidores humanitários 
voluntários, presta assistência humanitária às populações indígenas e não indígenas em situações de risco, 
vulnerabilidade socioeconômica e de emergência. 
 
A Fraternidade – Humanitária (FFHI) reúne 24 associações civis nacionais e internacionais que se dedicam 
ao serviço ao meio ambiente, à ampliação da consciência, à vida comunitária fraterna, às respostas 
humanitárias e de emergência. 
 
Nestes 10 anos de atuação em Missões Humanitárias e Emergências, seus servidores humanitários 
voluntários prestaram assistência a pessoas (civis e indígenas) em situação de refúgio ou atingidas por 
tragédias naturais, conflitos e catástrofes ambientais no Brasil, na África, América Latina, Ásia, Europa, 
Oriente Médio. 
 
A MISSÃO RORAIMA HUMANITÁRIA 
A Missão Humanitária Roraima coordenada pela Fraternidade – Humanitária (FFHI) tem caráter 
permanente e teve início em novembro de 2016, em Boa Vista a fim de prestar os primeiros cuidados 
básicos aos refugiados vindos da Venezuela devido à crise econômica e social no país de origem. 
 
Devido ao aumento intenso do fluxo migratório, a Missão Humanitária Roraima ampliou sua atuação na 
e assim a Fraternidade – Humanitária (FFHI), em 2017, torna-se parceira implementadora do ACNUR na 
proteção e assistência direta aos migrantes e refugiados Venezuelanos em Roraima e no Alojamento de 
Trânsito de Manaus (ATM). 
 
A Fraternidade – Humanitária (FFHI) pratica a política de tolerância zero relativa a qualquer conduta que 
envolva assédio e discriminação, bem como outras situações que levem ao descumprimento do código 
de conduta na prestação dos serviços humanitários inerentes à função descrita neste documento. 
 
Não serão considerados os candidatos que não aderirem legitimamente às instruções acima e 
compreenderem seu consequente impacto no contexto humanitário. 

 

 

https://www.missoeshumanitarias.org/noticias/

