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www.unv.org

Informações sobre o Programa em âmbito mundial:

www.pnud.org.br/unv/

Informações sobre o Programa no Brasil:

www.unv.org/how-to-volunteer

Como se tornar Voluntário Internacional das Nações Unidas

www.pnud.org.br

Como se tornar Voluntário Nacional das Nações Unidas

www.onlinevolunteering.org
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Como se tornar Voluntário Online

UNV
BRASIL

PARA MAIS INFORMAÇÕES

REQUISITOS PARA SE TORNAR UM
VOLUNTÁRIO:

Para tornar-se um Voluntário das Nações Unidas é 
necessário preencher os seguintes requisitos mínimos:

RELEVANTE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

CONHECIMENTO DE UM DOS
SEGUINTES IDIOMAS OFICIAIS
DAS NAÇÕES UNIDAS: INGLÊS,
FRANCÊS OU ESPANHOL

COMPROMETIMENTO COM OS
PRINCÍPIOS DO VOLUNTARIADO

HABILIDADE PARA TRABALHAR EM AMBIENTES
MULTICULTURAIS.

HABILIDADE DE ADAPTAÇÃO A DIFÍCEIS CONDIÇÕES
DE VIDA.

EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS E/OU
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO EM ALGUM  PAÍS EM
VIAS DE DESENVOLVIMENTO.

JOVENS VOLUNTÁRIOS - 18- A 29 ANOS DE IDADE NÃO
NECESSITAM TER COMPLETADO NÍVEL SUPERIOR.

VOLUNTÁRIOS REGULARES - INTERNACIONAIS: 25 ANOS DE IDADE
NO MÍNIMO E NÃO HÁ LIMITE MÁXIMO. NACIONAIS: 22 ANOS NO
MÍNIMO, AMBOS NÍVEL SUPERIOR COMPLETO.
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Aumentando as oportunidades e o acesso
a serviços

Participando e incluindo

Mobilizando comunidades por meio da
ação voluntária

O Programa promove o Voluntariado para o Desenvolvi- 
mento, o que significa abordar o voluntariado em suas 
várias formas—ajuda mútua, filantropia e campanhas— 
sempre com o intuito de apoiar iniciativas de desenvolvi- 
mento congruentes com a agenda de paz e desenvolvi- 
mento da ONU.
O  Programa mobiliza voluntários, nacional e 
internacional- mente, para atuar em projetos de 
desenvolvimento de seus parceiros, que podem ser as 
diferentes agências da ONU, governos e a sociedade civil 
em geral. Ademais, os Voluntários são recrutados para 
atuar em projetos humanitários, programas eleitorais e 
missões de paz da ONU. Eles trazem grandes 
contribuições para a agenda 2030 de desenvolvimento 
sustentável:

O PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS DAS
NAÇÕES UNIDAS

Tem sido 
maravilhoso 
perceber que 
minhas experiências 
prévias são úteis
e podem ajudar 
refugiados, colegas
e parceiros 
governamentais.

Brasil

“

“

Vivian Holzhacke
Voluntária ONU no ACNUR em Moçambique

 UNV Thiago Xavier- PMA Paquistão



VOLUNTÁRIOS DAS NAÇÕES UNIDAS

Todos os anos cerca de 7.000 mulheres e homens 
qualificados e com grande experiência profissional de 
mais de 150 nacionalidades servem como Voluntários da 
ONU em mais de 130 países. Eles contribuem para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
reduzindo a pobreza, fomentando a governança 
democrática, promovendo políticas ambientais, 
fortalecendo recursos para prevenir e responder a crises 
e lutando contra o aumento de doenças como a AIDS.

TORNE-SE UM VOLUNTÁRIO

Ser voluntário demonstra seu apoio a um dos princípios 
básicos das Nações Unidas: o trabalho conjunto pode 
tornar o mundo um lugar melhor para todos. O volun- 
tariado beneficia a sociedade em geral e melhora a vida 
das pessoas, incluindo a dos próprios voluntários.

Os Voluntários da ONU estão trabalhando para o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável( ODS) 
reduzindo a pobreza e contribuindo para a paz, 
segurança, saúde, bem estar e desenvolvimento 
econômico, social e político de milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Eles estão criando oportunidades que 
tornam únicas suas contribuições para as sociedades a 
nível local e nacional.

VOLUNTÁRIOS INTERNACIONAIS

73% dos Voluntários da ONU servem em países que
não são os seus próprios. Eles são recrutados por suas
especialidades profissionais para atuar em programas
de desenvolvimento e, de forma crescente, em áreas de
manutenção da paz, assistência humanitária e processos
eleitorais apoiados pela ONU.

VOLUNTÁRIOS NACIONAIS

27% dos Voluntários da ONU servem nos seus
próprios países e apoiam as iniciativas de construção de 
capacidades locais, além de facilitarem o estabelecimen-
to de redes locais e de troca de informações.

O recrutamento de Voluntários nacionais é gerenciado a 
nível local. Os interessados em se tornar um Voluntário 
nacional deverão acessar regularmente o site do PNUD 
Brasil www.pnud.org.br—link Recrutamento.

JOVENS VOLUNTÁRIOS

A nova modalidade para voluntários da ONU são os 
Jovens voluntários. Podem ser nacionais ou internacio- 
nais. O programa de voluntários jovens servirá como um 
importante mecanismo pelo qual os jovens poderão 
trazer suas perspectivas e participação aos trabalhos de 
paz e desenvolvimento da ONU.

OUTRAS OPORTUNIDADES

O primeiro lugar para procurar oportunidades de trabalho 
voluntário é na sua própria comunidade. Explore iniciati-
vas locais e grupos de trabalho, centros de voluntariado, 
engaje-se e crie projetos dos quais sua comunidade possa 
se beneficiar.

SERVIÇO DE VOLUNTARIADO ONLINE
DA ONU

Esse serviço conecta organizações e voluntários ao redor 
do mundo e apoia sua efetiva colaboração.
Os voluntários não precisam viajar ou encontrar pessoal-
mente a organização, eles se candidatam e desenvolvem 
o trabalho totalmente à distância. Note que os voluntários 
online não são Voluntários das Nações Unidas e os 
requisitos para se tornar um são diferentes. Para mais 
informações, visite www.onlinevolunteering.org

BENEFÍCIOS DE UM VOLUNTÁRIO DAS
NAÇÕES UNIDAS

Os benefícios do voluntariado vão além do ganho 
financeiro.

O principal é a satisfação pessoal e profissional que
o trabalho voluntário pode trazer. Esse trabalho pode ser
desafiador e recompensador, além de requerer o uso de
suas habilidades pessoais e profissionais em um novo
contexto. Você pode compartilhar seus conhecimentos
enquanto obtém um profundo entendimento dos
problemas que afetam um grupo de pessoas por estar
vivendo o que elas vivem.

“

“

Luiz Valls
Voluntário das Nações Unidas
na Colômbia

Acho essencial ter a ideia de que qualquer 
trabalho dentro de um projeto grande tem 
uma importância. Me sinto muito bem de 
estar voluntariamente dentro disto, é algo 
gratificante e que vale a pena. A 
diversidade cultural, politica e de assuntos 
tratados dentro de uma missão é 
sensacional. 
É um Programa excelente.


