Formação a Voluntários Internacionais |Geral – 1ª Edição e-learning
1.Objetivo
Introduzir conceitos e fazer o enquadramento sobre a intervenção das ONG, Associações e outras entidades na ação humanitária e
cooperação para o desenvolvimento em países em desenvolvimento.
Para tal, são introduzidos temas tais como as assimetrias mundiais e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), as
intervenções em cooperação para o desenvolvimento e em ação humanitária, o voluntariado internacional e as principais etapas da
gestão de projetos, entre outros
2. Destinatários
Pessoas interessadas nas temáticas da ação humanitária e de cooperação para o desenvolvimento, que pensem vir a trabalhar no
terreno com organizações da área, seja no setor da saúde, seja noutros setores.
3. Requisitos de Candidatura
▪ Formação superior ou frequência do ensino superior.
4. Critérios de seleção
▪ Ordem de inscrição (14 vagas).
5. Calendário
Datas da próxima edição e-learning:: 14 a 27 mar 2022
Período de candidaturas: 6 dez 2021 a 21 fev 2022
Divulgação da lista de selecionados: 28 fev 2022
6. Datas e duração do curso
O curso decorrerá de 14 a 27 de março de 2022.
As sessões síncronas e assíncronas terão lugar de 15 a 23 de março 2022.
A duração total será de 22h15, das quais 14h45 em sessões síncronas e 7h00 em sessões assíncronas.
7. Metodologia em e-learning (na plataforma Moodle):
O curso terá um conjunto de sessões síncronas que serão dadas na parte da manhã. Da parte da tarde, têm lugar as sessões
assíncronas com a disponibilização de conteúdos online e com a realização de fóruns sobre as temáticas das sessões desse dia.
8. Formalização das candidaturas:
Ficha de candidatura à formação (disponível em: https://ami.org.pt/como-ajudar/formacao).
Curriculum Vitae atualizado em Português.
Nota: As candidaturas serão rececionadas através de email a partir da data de abertura das mesmas.
9. Processo de seleção
Só serão consideradas as inscrições que cumpram os requisitos de candidatura e se encontrem completas.
10. Custo da formação
125 EUR.
Inclui materiais pedagógicos e Certificado

11. Programa**
**Previsto

12. Contactos
Departamento Internacional
E-mail: internacional@ami.org.pt
Rua José do Patrocínio, nº 49, Marvila. 1959-003 Lisboa.
Tel.: 218 362 100 / Fax: 218 362 199

A informação contida nesta página poderá ser alterada a qualquer momento.

