Comunicação de Oportunidades
de Voluntariado
Código:
Imp103.1

Delegação de Braga

Título do Projeto:
JCV in Action

Nome da Função:
Embaixador de cooperação internacional

Objetivos do Projeto de Voluntariado:





Disseminar os programas de mobilidade e cooperação internacional da União
Europeia (UE), nomeadamente Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade
(CES/ESC);
Promover a consciencialização para as Estratégias e práticas da UE relativamente
aos jovens;
Promover boas práticas na implementação de programas internacionais.

Principais tarefas do Voluntário:


Apoiar na elaboração de projetos de Erasmus+ e CES;



Implementação de projetos de Erasmus+ e CES;



Apoio aos participantes de projetos Erasmus+ que recebemos e enviamos;



Apoio aos voluntários de projetos CES que recebemos e enviamos;



Apoiar na divulgação de oportunidade de mobilidade e cooperação internacional;



Apoiar no estabelecimento e consolidação de parcerias internacionais;



Apoiar na mentoria a voluntários internacionais.

Disponibilidade


Atividades – horário laboral flexível de 2ª a 6ª feira;



2h por semana (mínimo);



Pontualmente atividades ao fim de semana;



Reuniões – regra geral, uma vez por semana em dia e horário a definir;
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Resultados esperados:
 Acompanhamento de projetos nas suas diferentes fases, nomeadamente
elaboração, desenvolvimento de ideias e execução;
 Maior disponibilidade nas fases de candidatura de novos projetos e de
implementação de projetos de curta duração;
 Acompanhamento de voluntários internacionais, designadamente num regime de
mentoria, dos quais somos organização de acolhimento.

Requisitos:
 >18 anos até aos 35 anos - tendo em conta o pressuposto da juventude, que integra
a educação por pares;
 Interesse em projetos de mobilidade internacional para jovens;
 Preferencialmente com conhecimentos e/ou experiência com o programa Erasmus+
e/ou Corpo Europeu de Solidariedade;
 Capacidade de organização;
 Sentido de responsabilidade;
 Capacidade de relacionamento interpessoal;
 Capacidade para trabalhar em equipa;
 Conhecimentos básicos de informática na ótica do utilizador;
 Conhecimentos básico em Inglês.

Locais


R. Bernardo Sequeira 247, 4715-017;



Pontualmente em locais de dinamização ou implementação dos projetos.

Número mínimo e máximo de voluntários:
 Min. 2 - Max. 10
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Outras condições importantes:
n/a

Coordenação:

Elaborado por: Beatriz Melo | Data: 23/12/2021
Data de início da atividade de voluntariado: fevereiro 2022

3

