
  

 

  

 

 
MOBILIZADOR  

MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
  
Data do edital: 08/06/2022 
Prazo de candidatura: Até 30/06/2022 
Área: Diretoria de Operações 
Vagas: 04 
Localidade: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.  
 
E-mail para envio de propostas: vmb_edital@wvi.org 

 (Identificar cidade e nome da vaga no assunto do e-mail). 
 

Sobre a Visão Mundial 
A Visão Mundial é uma organização cristã de desenvolvimento, advocacy e resposta às 
situações de emergência. No Brasil desde 1975, atuamos com programas e projetos de 
ação humanitária nas áreas de proteção, educação e advocacy, priorizando crianças que 
vivem em situação de vulnerabilidade diversa. Estamos comprometidos com a justiça por 
meio do combate às causas da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável 
para famílias e suas comunidades. Trabalhamos para diminuir as desigualdades, a exclusão 
social e para garantir vida plena a milhares de crianças, adolescentes e jovens no país. 
 

 
Perfil do(a) candidato(a) 

• Forte compromisso com a promoção e proteção aos direitos da criança e ao 
adolescente. 

• Entender e ter afinidade com a missão, visão e valores da Visão Mundial. 
• Entender o setor humanitário. 
• Profissional dinâmico (a), motivado (a) e criativo (a); 
• Boa oratória e didática; 
• Flexível; 
• Disposto (a) a aprender. 

 
Requisitos 

• Formação em Ciências Sociais ou Humanas, Marketing ou áreas afins; 
• Conhecimento em empreendedorismo, empreendedorismo feminino, inovação 

e bem-estar; 
• Conhecimento em modelos de microfranquias, micro e macro distribuição; 
• Conhecimento em mobilização comunitária e engajamento; 
• Conhecimento e facilidade no trato com público no geral;  
• Conhecimento do contexto social na região de trabalho; 
• Excelente habilidade de comunicação;   
• Capacidade de organização e de cumprimento de prazos; 
• Capacidade de lidar com conflitos e de resolvê-los; 
• Experiência de trabalho em um ambiente intercultural.  

 



  

 

  

 

Principais responsabilidades 
 

• Atrair atenção do púbico alvo, através de postura ativa e dinâmica. 
• Realizar e apoiar a organização de formações e capacitações para os beneficiários 

do projeto; 
• Acompanhar e monitorar o registro de participantes, efetuando movimentações 

conforme a necessidade; 
• Acompanhar e orientar grupos de beneficiários;  
• Apoiar, orientar e participar das formações e palestras; 
• Garantir o cumprimento das políticas e diretrizes da Visão Mundial nas atividades 

realizadas;  
•  Realizar outras atividades dentro do projeto quando necessário. 

 
Condições de Contratação 

 
Regime de contratação:  Contrato PJ 
 
Benefícios  
Fixo de R$2.700,00 por mês. 
 


