
                  
                                                                               

 
PROCESSO SELETIVO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO NA ALEMANHA  

 
O Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, em parceria com a Organização Social 

Mundus Eine Welt e a Arquidiocese de Paderborn, torna público o processo seletivo para a escolha de jovens interessados 

em prestar serviço voluntário em Projetos Sociais na Alemanha: 

DOS DESTINATÁRIOS: 

Jovens engajados com a militância das Comunidades Eclesiais, das Pastorais Sociais, dos Projetos Sociais e outros 

serviços da igreja no âmbito da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. 

 
DAS VAGAS: 

 03 vagas para Jovens voluntários  

DAS ATRIBUIÇÕES: 

 Desenvolver trabalhos voluntários, de acordo com as habilidades, nos projetos sociais no território da Arquidiocese 

de Paderborn, na Alemanha. 

DOS REQUISITOS FUNDAMENTAIS: 

 Jovens entre 18 a 28 anos completos até a data de embarque; 

 Solteiros;  

 Situação de vulnerabilidade social ou cultural; 

 Boas condições de saúde e livre de dependência química (drogas lícitas e ilícitas) 

 Estar vacinados contra a COVID 19 ou apresentar laudo médico em caso de contraindicação para a vacina; 

 Abertura para adaptação a novas culturas; 

 Participação de todas as etapas do processo seletivo; 

 Interesse pelo aprendizado do idioma Alemão; 

 Participação de seminário de preparação no país de origem; 

 Ensino médio completo ou curso equivalente; 

 Interesse em agir em defesa da vida e dos direitos humanos; 

DO PERFIL 

 Maturidade e responsabilidade pessoal, compromisso ético e solidariedade; 

 Capacidade de enculturação; 

 Interesse e habilidade para a aprendizagem do novo idioma; 

 Ter alguma ligação com, grupos, pastorais e moviventos sociais, associações e movimentos comunitários; 

 Ter disponibilidade e disposição para os desafios no trabalho voluntário solicitado pela entidade acolhedora, respei-

tando os regulamentos internos dos programas, as exigências legais do país e os valores morais; 



 Ter atitude de diálogo e respeito; 

 Estar ciente de que o trabalho voluntário é humanitário, solidário, responsável e gratuito, e que não gera vínculo 

empregatício, direitos trabalhistas e salários, nem obrigação de natureza previdenciária ou afim. 

DOS PRAZOS 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão preencher o formulário através deste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhjUrRpjf8SX3mhfSx7F1ZmtFtlrHdyq5XZY9qzks01_o-kQ/viewform?usp=sf_link, anexar o 

currículo e a carta de apresentação e enviar até às 23horas e 55 minutos do dia 31 de dezembro de 2021.  

Após esse horário o link estará fechado. 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo de seleção será por análise de currículo, entrevista, dinâmicas de grupo, roda de conversa e reunião para as 

orientações e encaminhamentos;  

 A análise e seleção de currículos acontecerá no dia 03 de janeiro de 2022; 

 As entrevistas acontecerão no dia 04 e 05 de janeiro de 2022, em dois horários: entre 9h às 12h e 14h às 17 - na 

Mitra Arquidiocesana de Vitória, situada na Rua Soldado Abílio dos Santos, 47 - Centro - Vitória (Convento São 

Francisco) 

 A roda de conversa e as dinâmicas de grupo acontecerão no dia 10 de janeiro de 2022, de 8h às 12h, no mesmo 

endereço acima; 

 A entrevista final com os pré-selecionados acontecerá dia 12 de janeiro de 2022 de 8h às 12hs; 

 Os/as selecionados/as prestarão serviços voluntários na Alemanha no período entre julho/agosto de 2022 a 

julho/agosto de 2023. (a depender da situação sanitária por causa da pandemia) 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

 Carta de consentimento dos responsáveis (somente para Jovens entre 18 e 21 anos); 

 Carta de recomendação (pároco, pastor, diretor escolar, líder comunitário, coordenador de pastoral ou de projeto 

social, ou afins); 

 Certidão de bons antecedentes criminais; 

 Curriculum Vitae; 

 Vídeo de apresentação; 

 Carta de apresentação e motivação 

 Cópia do Cartão de Vacina. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos entrar em contato com pelos telefones (27 3025 -263 /27-99816-7881) ou 

mitra.acaosocial@aves.org.br.  

 

 Vitória – ES, 20 de dezembro de 2021.   
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