
 
 

Voluntária(o) para Ação do Fundo Brasil 
Festival Curta BSB - 12 a 15 de dezembro 

 
Entre na luta pelos direitos humanos!  

Participe da Campanha “Construa pontes, não muros”! 
 
Requisitos:  

● Interesse em atuar em defesa dos direitos humanos; 
● Disponibilidade para participar da Ação do Fundo Brasil durante o Festival Curta BSB; 
● Ser estudante universitária/o, preferencialmente de Comunicação Social, Marketing ou áreas afins.  

 
Atividades:        

● Interação com o público; 
● Contribuir com atividades diversas, tais como distribuir materiais/brindes;  
● Mobilizar redes sociais digitais;  
● Outras a combinar. 

  
Local e horário: 

● A atividade será no Cine Brasília, de 12 a 15 de dezembro de 2019 - 6 horas por dia (a combinar).   
  
Benefícios: 

● Para estudantes universitários, disponibilizamos o Certificado de Trabalho Voluntário, que pode ser 
utilizado para atestar as horas complementares solicitadas pelo MEC para a conclusão do curso de 
graduação;  

● Ajuda de custo de transporte no valor de R$ 20,00 (vinte reais) por dia de participação; 
● Lanche no local. 

 
Inscrição: 

● Enviar currículo com carta de intenção se apresentando e explicando a importância de engajar a 
sociedade para a luta em defesa dos direitos humanos (máximo uma página, 3 a 4 parágrafos)  

● O material deve ser remetido ao e-mail mobilizacao@fundobrasil.org.br até o dia 25 de novembro 
de 2019. 

● Currículos sem carta de intenção não serão considerados.  
 
Processo seletivo: 

● Primeira etapa: Análise de currículo e da carta de intenção 
● Segunda etapa: As/os candidatas/os selecionadas/as na primeira etapa deverão fazer uma conversa 

via Skype ou outra plataforma online na última semana de novembro, em data a ser definida. 
 
Sobre o Fundo Brasil 
 
O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação independente, sem fins lucrativos, com a proposta 
inovadora de construir mecanismos sustentáveis para canalizar recursos destinados aos defensores de 
direitos humanos. A fundação atua como uma ponte. É um elo entre organizações locais e potenciais 
doadores. Também fortalece a atuação de grupos que trabalham nessa causa, potencializando suas ações 
por meio de formação técnica e política. 
 

 

mailto:mobilizacao@fundobrasil.org.br


 
Campanha “Construa pontes, não muros” 
Por meio da campanha “Construa pontes, não muros”, o Fundo Brasil convida a 
sociedade brasileira a se engajar na tarefa de destinar recursos a grupos que 
defendem direitos no país. A campanha tem foco em quatro grandes causas: 
direitos dos povos indígenas, enfrentamento ao racismo, direitos das mulheres 
e direitos das pessoas LGBTI+. As doações podem ser feitas por dois 

mecanismos: doação individual a uma causa específica, ou criação de um fundo pessoal, por meio do qual 
o/a doador/a pode convidar amigas e amigos a se juntarem no esforço de atingir uma meta financeira em 
benefício da causa escolhida. 
 
Para outras informações, consulte: www.fundobrasil.org.br 

 
 
 

O Fundo Brasil valoriza a participação de  
negras, negros, pessoas LGBTI+ e indígenas  

em seus processos seletivos. 
 

 

 


