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Você já pensou em trabalhar na área 
humanitária? Você tem soft skills e 
experiência profissional? Gostaria de se 
envolver em atividades humanitárias? 
Se a sua resposta foi “sim”, talvez você 
possa se interessar em trabalhar para 
o CICV.

As missões humanitárias proporcionam 
proteção e assistência às pessoas que 
enfrentam as consequências de conflitos. 
Você pode ajudá-las a encontrar formas 
de lidar com a situação e construir um 
futuro mais seguro, defendendo os 
direitos dessas pessoas a uma solução 
duradoura para o sofrimento delas.

Uma grande variedade de novas 
experiências o espera, mudando a sua 
perspectiva e mostrando um mundo 
inteiramente novo.

O campo do trabalho humanitário está 
aberto para todas as pessoas que 
estiverem dispostas a comprometer 
o seu tempo e a sua energia e que 
demonstrem a vocação certa. Os seres 
humanos têm o dom da empatia e isso é 
o que você mais precisa para trabalhar 
para o CICV.
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Para mais informações, visite as páginas do CICV:
www.icrc.org
www.icrc.org/jobs
www.youtube.com/icrc  
playlist Working for the ICRC

www.facebook.com/icrc
www.icrc.org/twitter
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www.icrc.org/jobs
http://www.youtube.com
http://www.facebook.com/icrcfans
http://twitter.com/icrc_english
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Visite a página web do CICV  
para mais informações  
sobre as vagas anunciadas

DELEGADOS(AS) 
• Proteção
• Comunicação
• Cooperação
• Forças policiais e de segurança
• Contaminação por armas

ENGENHARIA
• Arquiteto(a)
• Geólogo(a)
• Engenheiro(a) civil
• Engenheiro(a) eletromecânico(a)
• Engenheiro(a) ambiental

SEGURANÇA ECONÔMICA
• Agrônomo(a)
• Economista
• Generalista
• Nutricionista
• Veterinário(a)
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SAÚDE
• Cirurgião(ã)
• Anestesista
• Enfermeiro(a) cirúrgico(a)
• Enfermeiro(a) geral
• Administrador(a) hospitalar
• Profissional de assistência básica à 

saúde
• Médico(a) de clínica geral/clínica para 

atividades de detenção
• Profissional especializado(a) em órteses 

e próteses
• Fisioterapeuta
• Especialista em ciência forense
• Outros tipos de especialistas (obstetras, 

pediatras, psicólogos(as), etc.)

EqUIpE DE ApOIO
• Administrador(a) (Gerente de finanças e 

recursos humanos)
• Assistente bilíngue (francês e inglês)
• Intérprete (árabe, bengali, cambojano, 

cingalês, espanhol, hindi, kirundi, paxto, 
persa, russo, suaíli, tâmil, tigrínia, urdu, 
vietnamita, etc. Mais informações na 
página web.)

• Engenheiro(a) de sistemas e 
telecomunicações

• Administrador(a) de dados
• Especialista em logística em geral
• Especialista em logística na área de 

saúde
• Gerente da cadeia de suprimentos
• Responsável de compras
• Gerente de frota e oficinas
• Gerente de operações aéreas
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pERfIL BUSCADO pARA OS(AS) 
CANDIDAtOS(AS) A UM CARGO 
DE DELEGADO(A)
• Idade mínima de 25 anos
• Preparado(a) para aceitar postos 

sem acompanhante durante as duas 
primeiras missões, cada uma com 12 
meses de duração

• Diploma universitário ou equivalente; 
dois anos de experiência profissional 
depois de formado(a)

• Excelente domínio do inglês, boa 
compreensão do francês e outros 
idiomas úteis indicados na página web 
do CICV

• Carteira de habilitação válida (manual)
• Personalidade e caráter equilibrados
• Tolerante, disposto(a) a trabalhar em 

equipe, com mente aberta
• Capacidade de lidar com situações 

difíceis e de trabalhar sob pressão
• Disposição para assumir 

responsabilidades
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pERfIL BUSCADO pARA OS(AS) 
CANDIDAtOS(AS) A UM CARGO 
DE ESpECIALIStA 
• Idade mínima de 25 anos
• Preparado(a) para aceitar postos 

sem acompanhante durante as duas 
primeiras missões, cada uma com 12 
meses de duração

• Diploma universitário ou equivalente; 
três a cinco anos de experiência 
profissional na área depois de 
formado(a)

• Excelente domínio do inglês; 
conhecimentos do francês são uma 
grande vantagem, mas não são 
necessários dependendo da área 
de especialização e da experiência 
profissional

• Outros idiomas úteis (ver na página web 
do CICV) podem ser considerados uma 
vantagem

• Carteira de habilitação válida (manual)
• Personalidade e caráter equilibrados
• Tolerante, disposto(a) a trabalhar em 

equipe, com mente aberta
• Capacidade de lidar com situações 

difíceis e trabalhar sob pressão
• Disposição para assumir 

responsabilidades
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BENEfÍCIOS
• Oportunidade de aplicar o seu 

conhecimento e a sua experiência em 
um contexto humanitário

• Trabalho estimulante e recompensador 
em um ambiente multicultural

• Curso de integração antes de sair em 
missão

• Salário competitivo
• Excelentes benefícios sociais
• Excelente cobertura de seguro
• Apoio profissional in loco com todos os 

serviços básicos
• Oportunidades para capacitação em 

gestão e/ou áreas especializadas, 
dependendo da profissão e experiência
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A MISSÃO DO CICV 
COMpREENDE AS SEGUINtES 
tAREfAS:
• Visitar prisioneiros de guerra e detidos 

civis
• Buscar pessoas desaparecidas
• Transmitir mensagens entre familiares 

separados por conflito
• Reunificar famílias separadas
• Fornecer alimentos, água e assistência 

à saúde a civis sem acesso a essas 
necessidades básicas

• Difundir o Direito Internacional 
Humanitário (DIH)

• Monitorar o respeito pelo DIH
• Chamar a atenção para as violações do DIH
• Contribuir para o desenvolvimento do DIH
• Negociar com finalidades humanitárias
• Cooperar com as Sociedades Nacionais 

da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho
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EStáGIOS
O CICV oferece um número limitado de 
estágios remunerados, no nível de pós-
graduação, durante um período de seis a 
doze meses na sede em Genebra.

A organização não oferece estágios de 
verão.

A maioria dos estágios são nas áreas de 
Direito, Comunicação, Proteção e Diplomacia 
Humanitária. Há também estágios disponíveis 
nas áreas de Engenharia e Segurança 
Econômica, mas são oferecidos com menos 
frequência.

Para saber mais sobre a disponibilidade 
dos estágios, consulte a página web do 
CICV.

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.
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CANDIDAtURAS ON-LINE
Como recebemos uma grande quantidade 
de candidaturas, o CICV notifica somente 
os candidatos que forem selecionados para 
uma entrevista. Caso você não receba uma 
resposta no prazo de dois meses, significa 
que não foi selecionado.

O CICV precisa de profissionais para 
preencher os cargos anunciados na página 
web com pouca antecipação. No entanto, 
a organização pode recrutar para um pool, 
podendo não haver vagas em determinada 
categoria por um período de tempo, às 
vezes meses. Sugere-se aos interessados 
que consultem com frequência a página 
web do CICV para ver os anúncios mais 
recentes.

As chances de conseguir uma vaga 
melhorarão significativamente se você 
cumprir com todos os requisitos.

Somente será considerada uma 
candidatura por pessoa.
Uma vez enviado o formulário on-line, 
você receberá um aviso de recebimento 
de jobs.gva. Se usar um filtro anti-spam, 
configure-o para poder receber e-mails 
desse endereço, caso contrário não poderá 
receber o aviso.

Para começar o processo de candidatura 
on-line, cadastre uma conta pessoal em 
www.icrc.org/pt/o-cicv/trabalhar-para-
o-cicv. Certifique-se de completar todos 
os campos marcados como obrigatórios.
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http://www.icrc.org/pt/o-cicv/trabalhar-para-o-cicv
http://www.icrc.org/pt/o-cicv/trabalhar-para-o-cicv


MISSÃO 
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV) é uma organização imparcial, neutra e 
independente, cuja missão exclusivamente 
humanitária é proteger a vida e a dignidade 
das vítimas de conflitos armados e outras 
situações de violência, assim como prestar-
lhes assistência. O CICV também se esforça 
para evitar o sofrimento por meio da 
promoção e do fortalecimento do direito 
e dos princípios humanitários universais. 
Fundado em 1863, o CICV deu origem às 
Convenções de Genebra e ao Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho. Dirige e coordena as 
atividades internacionais que o Movimento 
conduz em conflitos armados e outras 
situações de violência. 
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