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O EIRENÈ – "Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e Decoloniais aplicadas às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional" convida os e as estudantes de graduação em 

Direito e Relações Internacionais a atuarem como extensionistas voluntários no Projeto de 

Extensão Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados (NAIR/EIRENÈ). Este Edital 

destina-se à seleção de extensionistas voluntários e voluntárias. 

O presente Projeto de Extensão está inserido no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello, outorgada oficialmente pela  ACNUR/ONU.  As  atividades  do NAIR/EIRENÈ são  

realizadas  junto  ao Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) de Florianópolis 

e  inclui  ações de pesquisa e  extensão nas áreas de Direito Internacional Humanitário, Direitos 

Humanos, Direito dos Refugiados, Direito Diplomático e Consular – destinadas à promoção de 

práticas concretas para a integração dos imigrantes e refugiados na UFSC e na grande 

Florianópolis.  

O projeto de extensão é uma iniciativa orientada a proporcionar um espaço extra- classe, 

plural, dedicado a fomentar práticas educativas relacionadas à defesa dos direitos humanos e ao 

reforço do multiculturalismo, considerado como valor fundamental para a formação da 

comunidade universitária, em especial dxs estudantes dos Cursos de Relações Internacionais e 

Direito. 

 
1) Das ações promovidas pelo Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados: 

a) Presta  atendimentos  diários  a  imigrantes  e  refugiados no Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante (CRAI) de Florianópolis;  

b) Presta assessoria ao Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) no 

tocante ao Direito Internacional Humanitário (DIH), e sobre demais questões 



jurídicas, consulares e diplomáticas; 

c) Promove cursos para os imigrantes e refugiados sobre DIH, Direito Diplomático e 

Consular; 

d) Coleta dados, analisa estatísticas destinadas à implantação de banco de dados sobre 

migrantes e refugiados em Florianópolis; 

e) Promove ações concretas destinadas à integração dos imigrantes e refugiados na 

UFSC; 

f) Atua conjuntamente com o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante 

(CRAI)  e ao Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados da grande Florianópolis 

(GAIRF) para reivindicar  ações dos poderes municipal e estadual; 

g) Organiza campanhas para arrecadação de roupas e materiais de higiene para 

imigrantes em situação de vulnerabilidade; 

 

2) Da vaga: 

As vagas abertas neste Edital são para a realização de atividades no período vespertino 

Cada extensionista deverá ter disponibilidade de dedicação de, no mínimo, 08 horas por semana. 

 

As/Os extensionistas selecionados deverão realizar as tarefas de: 

a) produção de materiais informativos para imigrantes, refugiados e entidades 

parceiras do CRAI e do Eirenè/NAIR; 

b)      gerenciamento e criação de conteúdo de mídias digitais;  

c)     prospecção de editais de interesse dos migrantes e do CRAI e NAIR, em especial   os 

editais que fomentem projetos de renda própria dos migrantes;  

d)      manutenção da plataforma digital do NAIR  (aptidão na área de informática). 

e) assessorar os atendimentos a imigrantes e refugiados; 

f) realizar atividades nas áreas de promoção e de integração do CRAI. 

 

Além disso, conhecimentos gráficos é um diferencial na seleção deste edital. 

3) Das competências: 
- Desejável conhecimento de Conhecimento de, pelo menos, um dos idiomas: inglês e/ou 

espanhol e/ou Francês 

- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita 

- Excelente nível de habilidades interpessoais 

- Demonstrar sensibilidade e adaptabilidade nos âmbitos de cultura, gênero, religião, raça, 

nacionalidade e idade. 



 

 

4) Das inscrições: 
a) Os(as) interessados(as) deverão enviar até as 18h00 do dia 31 de março de  2018 um 

e-mail para eirene@contato.ufsc.br com título: “Inscrição NAIR/EIRENÈ” em 
que constem as seguintes informações: 

1. Nome: 

2. Semestre e curso: 

3. Matrícula: 

4. CPF: 

5. Link do currículo Lattes (se disponível): 

6. Carta de Intenções de até 250 palavras, na qual explicite como sua 

presença contribuirá com o NAIR/EIRENÈ na realização das ações no  

b)  os interessados deverão inserir as informações contidas nos itens 1 a 5 em um 
arquivo no formato *.doc ou *.docx, além de enviar a Carta de Intenções em arquivo 
separado, igualmente em *.doc ou *.doc 

c)     as justificativas selecionadas serão convocadas para a entrevista. Esta terá caráter 

eliminatório e classificatório. 

c.1) A entrevista visa analisar a adequação das competências dos candidatos aos 

requisitos da vaga. 

c.2) A etapa é realizada por uma equipe de pós-graduandos dos Programas de 

Direito e/ou Relações Internacionais, pesquisadores do NAIR/EIRENÈ. Os 

membros possuem conhecimento sobre as obrigações dos voluntários e das 

práticas a serem desenvolvidas. 

c.3) a entrevista é individual e ocorrerá no dia 02 de abril no turno vespertino. Os 

horários de cada entrevista serão divulgados através de email aos selecionados 

no dia 31 de março, até às 22h. 

c.4) Cada entrevista durará até 10 minutos, podendo ser prorrogada por mais 5 

minutos. 

c.5) Os candidatos selecionados deverão avisar com antecedência caso não possam 

comparecer no dia e horário marcado para a entrevista.  

 
5) Dos critérios de seleção 

a) Os inscritos serão avaliados de acordo as justificativas fornecidas no ato de 

inscrição e com base nas arguições que ocorrerão nas entrevistas; 

 
6) Das obrigações dos voluntários 

  
a)  Participar ativamente das atividades do Eirenè de pesquisa e extensão  



 
b) Atendimento de imigrantes e refugiados na sede do Centro de Referência de 

Atendimento ao Imigrante (CRAI), nas áreas de integração e promoção   

b)    Participar dos cursos, palestras, projetos, capacitações e eventos científicos referentes 

aos trabalhos desenvolvidos pela Pastoral; 

c)    Não divulgar, nem publicar as informações, dados e conhecimentos adquiridos nos 

atendimentos, por serem confidenciais e protegidas por propriedade intelectual. 

d)    Participar das reuniões de acompanhamento do projeto e das demais atividades do 

Eirenè; 

e)     Elaborar relatórios sobre as ações realizadas; 
 f)    Os   extensionistas não-bolsistas se  comprometem a participar  do   atendimento 

na Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) de  
Florianópolis  em,   pelo  menos,  dois  turnos  vespertinos semanais.  A escolha 
dos referidos horários de  atendimento será  proposta pelo (a) voluntário (a), 
mas deverá se adequar às demandas do Centro de Referência de Atendimento 
ao Imigrante (CRAI).  

g)  Os extensionistas que preencherem os requisitos receberão um certificado de 
participação, com carga horária correspondente à participação. 

 
7) Do resultado 

a) Os nomes selecionados por este edital serão publicados no dia 04 de abril no site 

http://irene.ufsc.br/ 

 

Florianópolis, 26 de março de 2018. 
 
 
 

Profa Dra Karine de Souza Silva 
Coordenadora do Eirenè/NAIR 

 


