QUEM SOFRE NAS GUERRAS PRECISA DAS
COMPETÊNCIAS DE PESSOAS COMO VOCÊ

FOLHETO

TRABALHAR PARA
O CICV

Você é um profissional com motivação e paixão pelo trabalho
humanitário?
No Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), buscamos
pessoas comprometidas, compassivas e pragmáticas —
comprometidas o bastante para fazer o que é preciso para ajudar
as vítimas dos conflitos armados e outras situações de violência;
compassivas o suficiente para escutar a história de cada pessoa
como se fosse a primeira vez; e suficientemente pragmáticas
para dar um passo atrás e, mesmo assim, tomar decisões difíceis
sob pressão.
Trabalhamos próximos às comunidades para compreender e
atender às suas necessidades, utilizando a nossa experiência
e conhecimento para responder de modo rápido e eficaz, sem
tomar partido de nenhuma das partes envolvidas nos conflitos.
Internacionalmente, as pessoas sabem que somos confiáveis
para realizar diversas atividades que salvam vidas nas zonas
de conflito, como: fornecer alimentos, água potável segura,
saneamento e abrigo; prestar assistência à saúde; e ajudar a
reduzir os riscos das minas terrestres e do material bélico não
detonado. Também reunimos familiares separados por conflito
e visitamos pessoas que estão detidas para assegurar que sejam
tratadas adequadamente.
Oferecemos aos nossos colaboradores a oportunidade de trabalhar
em equipes diversificadas no mundo todo e de utilizar as suas
competências no terreno para fazer uma verdadeira diferença.
Se este parece o emprego ideal para você, continue lendo.
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S. Tarabishi/CICV

MAIS INFORMAÇÕES
www.icrc.org/jobs
www.youtube.com/icrc
(selecione a playlist “Trabalhar para o CICV)
@icrc
#ICRCcareers
#LifeAtICRC
#WeAreICRC
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J. Arredondo/CICV

TEMOS OPORTUNIDADES NO
EXTERIOR PARA DELEGADOS
CICV NAS ÁREAS DE:
••
••
••
••

Proteção

E PROFISSIONAIS EM ÁREAS
ESPECIALIZADAS, COMO:
••

Detenção
Comunicação

Relacionamento com as forças
armadas e policiais

••

Cooperação

Minas terrestres e material bélico não
detonado (contaminação por armas)

••
••

Ciência forense
Assessoramento para o sistema
prisional
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A. A. Qureshi/CICV

CICV

ALÉM DE OPORTUNIDADES NOS
CAMPOS DA ENGENHARIA

SEGURANÇA ECONÔMICA
E ALIMENTAR

••
••
••
••
••

••
••
••
••

Arquiteto(a)
Geólogo(a) / Hidrogeólogo(a)
Engenheiro(a) civil e de estruturas
Engenheiro(a) eletromecânico(a)

Agrônomo(a)
Economista
Nutricionista
Veterinário(a)

Engenheiro(a) ambiental
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J. Simkin/CICV

ASSISTÊNCIA À SAÚDE:

Assistência à saúde básica

Serviços hospitalares

••

••
••

Delegado(a) de saúde (médico(a) ou

Médico(a) generalista

enfermeiro(a) com experiência em

Médico(a) especialista (cirurgia

saúde pública)

geral/do trauma, cirurgia ortopédica,
obstetrícia e ginecologia, entre outros)

Assistência à saúde em locais de
detenção

Enfermeiro(a) generalista

••

anestesia, pronto-socorro, pediatria,

••
••

••
••
••
••
••
••

Enfermeiro(a) especialista (cirurgia,
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penitenciária

pediatria, pronto-socorro, unidade

••

de tratamento intensivo, ensino,

Programas de reabilitação física

obstetrícia, entre outros)

••
••

Administrador(a) hospitalar

Fisioterapeuta
Especialista em órteses e próteses

Gestor(a) de projetos hospitalares
Técnico(a) de radiologia
Técnico(a) de laboratório
Farmacêutico(a)
Especialista em equipamentos
médicos

••

Médico(a) e enfermeiro(a) da saúde

Fisioterapeuta

Programas psicossociais e de saúde
mental

••
••

Psicólogo(a)
Psiquiatra

T. Gassmann/CICV

N. D. Kato/CICV

Primeiros socorros e atendimento
emergencial pré-hospitalar

GESTÃO DE LOGÍSTICA E CADEIA
DE SUPRIMENTOS

••

••
••

Delegado(a) de primeiros socorros
e atendimento emergencial

••
••
••
••

Gerente financeiro e administrativo
Gerente de recursos humanos

Especialista em logística na área de
saúde

pré-hospitalar

EQUIPES DE APOIO

Especialista em logística

••
••
••
••

Gerente da cadeia de suprimentos
Responsável de compras
Gerente de frota e oficinas
Gerente de operações aéreas

Assistente bilíngue (francês e inglês)
Intérprete (amárico, árabe, bengali,
cambojano, cingalês, hauçá, farsi/
dari, fula, hindi/urdu, kirundi, paxto,
quiniaruanda, somali, suaíli, tâmil,
tigrínia, tamaxeque, etc.)

••

Engenheiro(a) de sistemas e
telecomunicações

••

Administrador(a) de dados

Em conformidade com o
princípio fundamental do CICV
de neutralidade, não enviamos
funcionários a países dos quais
eles sejam cidadãos.
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PERFIL BUSCADO PARA OS(AS)
CANDIDATOS(AS) A UM CARGO
DE DELEGADO(A) CICV
Para trabalhar conosco, você deverá:

••
••
••
••
••
••

••
••

••
••
••
••
••
••
••

estar preparado(a) para aceitar
missões sem acompanhantes (isto é,
sem cônjuge, parceiro(a), filhos ou
dependentes) nos primeiros 24 meses;
estar disposto(a) a viver e trabalhar
nos lugares em que for alocado(a) pela
organização;
possuir um diploma universitário ou
equivalente;
ter experiência profissional mínima de
dois anos após a conclusão do curso de
graduação;
ter experiência profissional humanitária
ou realizado trabalhos voluntários de
longa duração;
ter vivido no exterior por pelo menos
seis meses;
ser fluente em ao menos três idiomas de
interesse do CICV: inglês e mais dois dos
seguintes idiomas: árabe, russo, francês,
espanhol;
estar disposto(a) a trabalhar sob pressão
em um ambiente potencialmente
perigoso;
possuir carteira de habilitação para
veículos de transmissão manual e ser
capaz de dirigir sozinho(a) em um
terreno desconhecido;
estar disposto(a) a assumir
responsabilidades e trabalhar de maneira
autônoma;
ter capacidade analítica e organizacional;
ser capaz de trabalhar em equipe;
possuir sólidas habilidades de
comunicação;
ser capaz de trabalhar em um
ambiente multicultural com equipes
multidisciplinares;
ser flexível e capaz de se adaptar e reagir
de modo apropriado;
Agir orientado pelas necessidades dos
beneficiários e clientes.

Experiência com gestão de equipes e
projetos é uma vantagem.
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J. Barry/CICV

••

PERFIL BUSCADO PARA OS(AS)
CANDIDATOS(AS) A UM CARGO
DE ESPECIALISTA
Para trabalhar conosco, você deverá:

••

••
••
••
••

••

••
••
••

estar preparado(a) para aceitar
missões sem acompanhantes (isto é,
sem cônjuge, parceiro(a), filhos ou
dependentes) pelos primeiros 24 meses;
estar disposto(a) a viver nos lugares em
que for alocado(a) pela organização;
possuir um diploma universitário ou
equivalente;
ter experiência profissional de três a
cinco anos na sua área de especialidade
após a conclusão do curso de graduação;
ser fluente em inglês — conhecimentos
de francês/árabe/russo* são uma
vantagem, mas não são obrigatórios
(depende da especialidade e da
experiência profissional);
possuir carteira de habilitação para
veículos de transmissão manual e ser
capaz de dirigir sozinho(a) em um
terreno desconhecido;
ser tolerante, disposto(a) a trabalhar em
equipe e ter uma mente aberta;
ser capaz de lidar com situações difíceis
e trabalhar sob pressão;
estar disposto(a) a assumir
responsabilidades.

*Outros idiomas podem ser uma vantagem
(veja na nossa página www.icrc.org).
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J. Torgovnik/CICV

BENEFÍCIOS
••

Oportunidade de fazer a diferença

••

a cobrir os gastos de seguro-saúde

no terreno aplicando as suas

(obrigatória).

competências no trabalho
humanitário.

••

••
••

especialmente para a instituição.

institucional (gestão, negociação, etc.)

••

missões.

Pacote competitivo de benefícios
(plano de aposentadoria, décimo-

••

(segundo a duração da missão).

bônus anual por desempenho).

••
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Férias: pelo menos cinco semanas

Bagagem: direito a frete aéreo
adicional não acompanhado

terceiro salário, possibilidade de

••

Acomodação e tecnologia de
comunicação fornecida durante as

de talentos e as suas necessidades).

••

Programa de integração de
funcionários desenvolvido

competências, tanto no nível
quanto pessoal (dependendo do banco

Seguro para evacuação em caso de
acidente ou emergência.

Oportunidades de desenvolver
a sua carreira e ampliar as suas

Contribuição financeira para ajudar

••

Serviços profissionais adicionais

proporcionais de férias pagas por ano.

durante a missão (apoio

Período de licença adicional e/ou apoio

administrativo, transporte local,

financeiro em caso de missões difíceis.

apoio à saúde dos funcionários, etc.)

O QUE O CICV FAZ
Nós:

••

Esforçamo-nos para garantir que civis
e pessoas que não estão participando
do conflito sejam protegidos dos danos
causados durante as hostilidades;

••

Fornecemos assistência urgente
como comida, água segura potável,
saneamento e abrigo;

••

Visitamos prisioneiros de guerra e
detidos por razões de segurança para
garantir que tenham condições decentes

••

B. Heger/ICRC

de vida e sejam tratados com dignidade;
Ajudamos as famílias separadas por
conflitos armados ou migrações a se
reencontrar;

••

Oferecemos ou facilitamos o acesso aos
serviços de assistência à saúde;

••

Ajudamos as comunidades a se
recuperar, proporcionando-lhes os
meios para o seu próprio sustento;

••

Informamos todas as partes em conflito
sobre as suas obrigações perante o
Direito Internacional Humanitário
(DIH);

••

Monitoramos o respeito pelo
DIH, contribuindo para o seu
desenvolvimento;

••

Reduzimos os perigos dos campos que
continuam minados e do material bélico
não detonado;

••

Auxiliamos as Sociedades Nacionais da
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
a se preparar e responder aos conflitos
armados e outras situações de violência.
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ESTÁGIOS NA SEDE
Oferecemos, há muitos anos, estágios
remunerados em mais de 40 áreas
distintas na nossa sede em Genebra, por
períodos de seis a 12 meses.
Mediante

o

programa

de

estágio,

damos aos estudantes universitários a
oportunidade de desenvolver as suas
competências e ganhar experiência
profissional enriquecedora na organização
humanitária líder no mundo.
As vagas de estágio são publicadas em
www.icrc.org. Todos(as) os(as) estudantes

M. Kokic/CICV

universitários(as) podem se candidatar.
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O CICV não recruta
voluntários. Aqueles
que quiserem trabalhar
como voluntários
devem contatar a
Sociedade Nacional da
Cruz Vermelha ou do
Crescente Vermelho
do seu país.

CANDIDATURAS ON-LINE E
ALERTA DE VAGAS

BANCO DE TALENTOS

Todas as oportunidades atuais para postos

selecionada, você entrará automaticamente

no terreno e na sede podem ser acessadas

para um dos bancos de talentos do CICV. Estes

através do nosso portal de vagas. Para receber

são constituídos por um grupo de profissionais

os avisos, crie uma conta e configure o alerta.

com conhecimentos e experiência similares.

Uma vez que a sua candidatura tenha sido

Buscamos entre estes(as) profissionais para
O processo de recrutamento completo pode

preencher os postos no terreno.

levar algum tempo. No entanto, talvez
tenhamos que preencher algumas vagas em

Depois de ser contratado(a) para uma

caráter emergencial. Receber os avisos é uma

missão, você passa a ser automaticamente

boa maneira de não perder aquele posto que

considerado(a)

você espera.

oportunidades de capacitação, inclusive na

para

outros

postos

e

sede em Genebra. Com cada missão sucessiva,
você pode construir uma carreira como
profissional humanitário dentro do CICV.
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E
DESIGNAÇÃO DOS(AS) COLABORADORES(AS)
INTERNACIONAIS NO TERRENO

PASSO 1

Candidatar-se
Se não estiver especificado nenhum
prazo, você pode se candidatar a
qualquer momento.

PASSO 2

Pré-seleção
Dois meses

PASSO 3

Entrevistas
A duração do processo depende da
sua disponibilidade e das nossas
necessidades operacionais.

PASSO 4

Seleção

Proposta de missão e contratação

PASSO 5

A duração do processo depende da sua
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disponibilidade e das necessidades
operacionais. Pode variar entre poucas
semanas e vários meses.

Todas as vagas atuais estão publicadas em nosso portal de oportunidades. Faça uma busca
no portal para encontrar postos adequados a você. Crie um perfil para se candidatar. Envie
a sua candidatura on-line.
Não aceitamos candidaturas para vagas que se encontram fechadas.
Você pode verificar o estado da sua candidatura a qualquer momento, acessando sua conta no portal de vagas.

Você será informado(a) por e-mail se a sua candidatura obteve sucesso ou não na pré-seleção.
Somente candidatos(as) pré-selecionados(as) serão contatados(as). O CICV não fornece feedback sobre
candidaturas que não foram pré-selecionadas nessa etapa.

As entrevistas podem ser feitas na nossa sede em Genebra ou por skype/telefone,
dependendo de onde você residir. Caso a sua candidatura seja pré-selecionada, você será
convidado(a) a começar o processo de entrevista que pode incluir:
–– teste de idioma
–– entrevista com Recursos Humanos
–– entrevista técnica e/ou testes sobre habilidades técnicas e/ou avaliação de soft-skills
Você será informado(a) dentro de um período de duas semanas se foi selecionado(a). Caso
tenha sido, entrará para o banco de talentos, num período de espera que tem duração
variável, até ser encontrado o posto de trabalho mais adequado para o seu perfil.
Você ainda não está empregado(a) contratualmente pelo CICV nessa etapa.
Para assegurar um processo tranquilo de designação das missões, precisamos saber da sua disponibilidade para
um posto de tempo integral.

O seu primeiro posto lhe será oferecido com as seguintes informações:
–– local
–– data do início da missão
–– salário
–– descrição do posto
Você assumirá o posto depois de obter a autorização médica. Deve-se observar que, nos primeiros 24 meses,
os seus dependentes (família, parceiro(a), etc.) não poderão acompanhá-lo(a) na missão e o lugar desta será
escolhido pelo CICV.
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Ajudamos as pessoas afetadas por conflitos armados e outras
situações de violência no mundo inteiro, fazendo todo o possível
para proteger a dignidade e aliviar o sofrimento delas, com
frequência em conjunto com os nossos parceiros da Cruz Vermelha e
do Crescente Vermelho. Buscamos também evitar as privações com
a promoção e o fortalecimento do Direito e a defesa dos princípios

Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICV, janeiro de 2018
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humanitários universais.

