PERFIL DE ESTAGIÁRIO(A)
Projeto de Coooperação Urbana Internacional
Posição: Estagiário(a) – Projeto de Cooperação Urbana Internacional
Local de trabalho: Sede da CNM, Brasília/DF
Horário de trabalho: 6h por dia/30h semanais
Período: Manhã ou tarde
Duração: 9 meses
Prazo: A CNM receberá candidaturas até o dia 21 de março (quarta-feira).
Confederação Nacional de Município – CNM
A CNM é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, que visa
consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e
transformar a entidade em referência mundial na representação municipal. A
Confederação tem uma atuação internacional de destaque.
Participa em foros internacionais, promove o diálogo e a cooperação entre as associações
municipalistas da América Latina, organiza eventos internacionais, desenvolve pesquisas
e ações relacionadas às agendas internacionais e implementa projetos de cooperação
internacional. Atua ainda como membro da Organização Mundial de Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU) e vice-presidente da Federação Latino-Americana de Cidades,
Municípios e Associações (FLACMA). Tem parcerias com organizações, como a União
Europeia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a ONUMulheres, entre outros.
Programa de Cooperação Urbana Internacional para a América Latina
Desde 2017, a CNM integra o Programa de Cooperação Urbana Internacional para a
América Latina da União Europeia, por meio da implementação de Helpdesk, de forma
a dar suporte aos Municípios latino-americanos e europeus que são parte da iniciativa,
bem como aos Municípios latino-americanos interessados em ser parte do Pacto Global
de Prefeitos para o Clima e a Energia.
Para tanto, são compiladas e fornecidas informações sobre as iniciativas do programa,
organizados os conteúdos, traduzidos materiais, atualizadas redes sociais e realizadas
outras funções de apoio à comunicação entre os beneficiários e a equipe do projeto.
A vaga para estagiário(a) é para atuação neste programa.
Atividades Principais





Elaborar tradução de materiais institucionais e técnicos;
Elaborar atas de reuniões;
Coletar e compilar informações para a elaboração de subsídios de viagem para
participação nos eventos do projeto;
Contribuir para pesquisas sobre temas diversos;
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Apoiar nas tarefas administrativas.

Qualificações necessárias







Cursando a graduação em Relações Internacionais, Letras, ou áreas relacionadas, a
partir do 5º semestre;
Domínio de espanhol;
Inglês avançado;
Conhecimento do pacote Office;
Boa redação;
Experiência em traduções (diferencial).

Benefícios



Valor da bolsa: R$ 1000,00 por mês;
Vale transporte de acordo com a necessidade.

Informações de contato
Para participar do processo de seleção, por favor envie uma carta de motivação (1
página) e o currículo para internacional@cnm.org.br, utilizando “Estágio – Projeto
Internacional” como o assunto da mensagem.
Data para início de atividades: 2 de Abril de 2018.

Sede: SGAN Módulo N • Cep 70830-010 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS •
Tel/Fax: (51) 3232-3330

