PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PELA SUSTENTABILIDADE
TDR 03/2022
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO CIRCULAR
O ICLEI América do Sul está oferecendo duas vagas de voluntariado para estudantes de graduação e/ou
pós-graduação completas ou em andamento.
SOBRE O ICLEI - GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE
O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e
regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 125 países,
influenciamos as políticas de sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de
baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. Nossa Rede e equipe de
especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e capacitações para gerar
mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.
SOBRE O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O Programa de Voluntariado pela Sustentabilidade oferece a estudantes universitários e jovens
pesquisadores experiências profissionais qualificadas nas representações do ICLEI América do Sul e nos
governos locais associados à Rede. Esta oportunidade é para atuar na equipe de Desenvolvimento
Circular, área responsável por apoiar os governos da Rede no caminho do desenvolvimento circular.
As atividades a serem desenvolvidas envolvem:
● Apoio em demandas pontuais de projetos da área;
● Pesquisa de conteúdos técnicos;
● Tradução de notas conceituais ou textos a serem publicados;
● Apoio nas atividades do LUPPA - Laboratório Urbano de Políticas Públicas Governamentais;
● Análise de documentos e produção de relatórios.
Período: julho de 2022 a outubro de 2022
Local: remoto
Carga horária: 20 horas semanais
Benefícios: O Programa de Voluntariado do ICLEI visa oferecer experiências profissionais qualificadas a
jovens universitários(as) de diversas áreas de formação interessados(as) na temática de
sustentabilidade. Inserindo-os(as) em um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências
profissionais e pessoais, promovendo também o relacionamento com profissionais e parceiros do ICLEI.

Ao atuar na Coordenação de Desenvolvimento Circular do ICLEI América do Sul, os(as) voluntários(as)
irão adquirir conhecimentos sobre a articulação de atores públicos e privados, a rotina de uma
organização internacional, contato com entidades internacionais e gestores públicos (em seu nível), bem
como irão adquirir habilidade em pesquisa e produção de relatórios.
Ainda, conforme seu desempenho, os(as) candidatos(as) poderão também ser convidados(as) para a
redação de um artigo a ser publicado em colaboração com o seu(sua) supervisor(a).
PERFIL DO(A) VOLUNTÁRIO(A)
Estudantes de graduação a partir do 5° período ou formados em Engenharia Ambiental, Administração
Pública, Políticas Públicas, Gestão Ambiental, Economia, Agronomia, Inovação Ambiental ou outro curso
relacionado.
Estudantes de pós-graduação completa ou em andamento, em áreas relacionadas ao Desenvolvimento
Circular.
Competências necessárias:
● Comunicação e escrita;
● Domínio das ferramentas Microsoft Office;
● Conhecimento intermediário em gestão de projetos;
● Alta capacidade de realizar revisão de documentos e produção de relatórios;
● Português avançado;
● Inglês avançado;
● Espanhol avançado.
Habilidades importantes:
● Trabalho em equipe;
● Proatividade e iniciativa;
● Criatividade;
● Responsabilidade.
INSCRIÇÃO
Os(as) interessados(as) deverão preencher o formulário online https://forms.gle/wFVow1DmKx9dduVk8
até 03/07/2022. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, não hesite em nos contactar através do email
voluntariado@iclei.org.

