
                                                                                                              
 

RECRUTAMENTO PARA O PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS YSP 2021  

Edital nº 01/2021 

O IAYSP-Brasil torna pública a abertura das inscrições para o programa de recrutamento de 

voluntários YSP 2021, a ser realizado entre junho, julho e agosto de 2021, e esclarece a seguir as 

regras e condições para participação do processo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 – O Recrutamento para o Programa de Voluntários YSP 2021 é um processo online para 

angariar voluntários para as causas defendidas pelo IAYSP-Brasil, e será regido por este edital. 

1.2 – O IAYSP (International Association of Youth and Students for Peace), também referido como 

YSP, é uma organização internacional formada por jovens. A missão principal do IAYSP é 

promover a paz mundial, capacitando jovens e estudantes a se tornarem cidadãos globais 

responsáveis, por meio da Educação do Caráter e projetos de paz, que apoiam os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

1.3 – O YSP – Brasil contará com uma comissão especial responsável pelo recrutamento, a fim 

de gerenciar e executar todo o processo. 

 

DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES 

2.1 – São admitidos como participantes: estudantes de ensino médio, universitários, jovens 

profissionais, entre 14 a 35 anos, falantes de português, com a possibilidade de trabalho à 

distância. 

2.1.1 – Espera-se que os participantes do processo de recrutamento tenham proatividade, 

vontade, espírito colaborativo, respeito pelas liberdades individuais e interesse em desenvolver 

projetos e atividades vinculados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.  

2.2 – Para participação no processo, é necessária a inscrição nos formulários de recrutamento 

disponibilizado nas redes sociais do YSP-Latin America. As informações coletadas pelo YSP serão 

utilizadas no suporte à realização da atividade. 

2.3 – Não será cobrada nenhuma taxa para inscrições no processo. 

2.4 – Serão eliminados os participantes que: 

a) Desrespeitarem e/ou apresentarem conduta inadequada perante a comissão organizadora, 

demais participantes e parceiros do processo. 

b) Descumprirem este edital sem justificativa aceita pela comissão organizadora. 



                                                                                                              
 

c) Ferirem os direitos humanos. 

2.4.1 – Todas as medidas de eliminação do processo estão a cargo da comissão organizadora. 

 

DO PROCESSO 

3.1 – O Recrutamento para o Programa de Voluntários YSP 2021 acontecerá entre os dias 27 de 

junho a 11 de julho, em sua 1ª fase, e entre os dias 12 e 25 de julho, em sua 2ª fase, salvo 

possibilidades de alteração de acordo com a comissão responsável. 

3.2 – A 1ª fase do recrutamento será uma inscrição em formulário disponibilizado nas redes 

sociais do YSP-Latin America. 

3.2.1 – Os inscritos, através do formulário, podem sinalizar interesse nos diversos projetos e 

departamentos do YSP, em mais de uma opção, bem como optar por mais de uma oportunidade 

nas funções descritas. 

3.2.2 – Após a inscrição na 1ª fase do recrutamento, o candidato terá o perfil avaliado pela 

comissão avaliadora, e de acordo com o aval dos avaliadores, poderá participar da 2ª fase do 

recrutamento. 

3.3 – A 2ª fase do recrutamento consistirá em entrevistas exclusivas entre os candidatos e os 

diretores responsáveis de projetos e departamentos do YSP. 

3.3.1 – Os candidatos a participar da 2ª fase receberão notificações em seus contatos 

disponibilizados, e terão um horário agendado para participar da entrevista. 

3.3.2 – A entrevista será realizada de forma virtual, tanto pelo Zoom quanto pelo Google Meet, 

a depender do entrevistador.  

3.3.3 – A duração da entrevista será entre 20 a 30 minutos. 

3.4 – Após a conclusão da 2ª fase, todos os novos voluntários selecionados serão notificados e 

receberão o convite para participar de um encontro de boas-vindas e integração. 

3.5 – Para concluir a adesão ao quadro do YSP-Brasil, é necessário preencher um termo de 

compromisso do voluntário, a ser fornecido pela organização. 

 

DAS OPORTUNIDADES 

4.1 – O YSP-Brasil tem diversas atividades e projetos, nos mais variados campos, especialmente 

conectados e preocupados com a capacitação da juventude. 

4.2 – Neste programa de recrutamento, haverá oportunidades para atuar tanto nos projetos 

vinculados do YSP quanto nos departamentos institucionais da organização. 



                                                                                                              
 

4.3 – Quanto a projetos do YSP, abaixo descreve-se brevemente aqueles com oportunidades 

abertas para novos voluntários. 

4.3.1 – Lar que Lê: O Lar que Lê é um projeto do YSP - Latin America que promove a literacia 

familiar. Por meio da construção de bibliotecas comunitárias, conscientização e difusão das 

técnicas da literacia familiar, desejamos que cada vez mais lares brasileiros pratiquem contação 

de histórias, leitura e a conversação entre pais e filhos para um melhor desenvolvimento de 

nossas crianças. 

4.3.2 - Escritores pela Paz: Escrevem e/ou revisam artigos e notícias para o site do YSP Brasil e 

América do Sul, além de matérias para veículos de comunicação de todo o Brasil através de nossa 

assessoria de imprensa. 

4.3.3 – Educação do Caráter: A Educação do Caráter, visa uma atuação direta nas escolas 

atingindo diretamente o público-alvo, jovens, por meio de palestras elaboradas para expor 

problemas sociais, problemas cotidianos que permeiam por nossa sociedade e 

consequentemente uma solução para os mesmos. Além disso, há o Departamento de Tradução 

dos Livros de Educação do Caráter, que foca na tradução dos 10 livros de educação do caráter 

do inglês para o português e na revisão da gramática dos conteúdos. 

4.3.4 – Korean Wave: Um dos mais novos projetos do YSP relacionado a cultura, a Onda Coreana 

(Korean Wave) tem como objetivo disseminar os valores da arte, dança e música coreanas, 

através da internet e mídias sociais, pegando onda na fama recente da cultura coreana entre os 

jovens brasileiros. 

4.3.5 – Movimento Musical YSP: O Movimento Musical YSP é um projeto que visa movimentar 

os talentos musicais espalhados pelo Brasil e redor, para criar e reproduzir a arte que cultue a 

cultura do coração, promovendo a paz, o amor verdadeiro, e servindo as pessoas através da 

música. No presente momento, contamos com dois grupos musicais: o Coral YSP e o Ensemble 

Instrumental YSP. 

4.3.6 – YSP Meio ambiente: O YSP Meio Ambiente tem como objetivo promover ações voltadas 

a preservação da vida em toda a sua forma. Os Andes, Pantanal e a Floresta Amazônica são alvo 

de estudos para que sejam realizadas atividades de mitigação dos impactos por meio da 

educação ambiental das comunidades. 

4.4 – Quanto aos departamentos institucionais do YSP, abaixo descreve-se brevemente aqueles 

com oportunidades abertas para novos voluntários: 

4.4.1 – Departamento Cultural: O departamento cultural do YSP-Brasil tem objetivo de, através 

das redes sociais, expandir uma nova expressão de cultura, que emergirá através da integração 

dos melhores elementos pertinentes aos diversos estilos de artes. Temos como objetivo espalhar 

para todos os jovens do Brasil e da América do Sul a arte que envolve o amor verdadeiro e 

promove a paz. 



                                                                                                              
 

4.4.2 – Departamento de Comunicação: Responsável principalmente por estabelecer as relações 

entre o YSP e o público geral, o departamento de comunicação cuida das redes sociais e divulga 

sobre os eventos e informa sobre demais atividades. Com base nisso, pessoas com conhecimento 

em redes sociais, tais como Instagram, Facebook e Linkedin, para análises e colaboração na 

criação de conteúdo, Editor de vídeos e revisor de texto para publicação, com conhecimento em 

copywriting, para divulgações e publicidade. 

4.5 – Os projetos/departamentos institucionais possuem oportunidades nas seguintes áreas: 

• Planejamento: planejar e analisar atividades e eventos, gerenciando atividades, 

cronogramas e custos. 

• Escrita de textos e reportagens: escrever textos, matérias e análises sobre atividades 

do YSP, seus projetos e temas relacionados. 

• Revisão de textos: revisar e corrigir textos, reportagens, livros e traduções de projetos 

do YSP e de conteúdos relacionados. 

• Tradução: traduzir conteúdos (livros, relatórios, materiais, outros) ligadas aos 

projetos do YSP. 

• Diagramação: distribuir de forma harmônica os elementos presentes em materiais de 

design gráfico e livros. 

• Gestão de redes sociais: Estruturar, gerenciar e organizar conteúdos do YSP e seus 

projetos em redes sociais. 

• Edição de vídeos: Produzir e editar conteúdo audiovisual para as atividades do YSP. 

• Análise de dados: Coletar, compilar, analisar dados das atividades de mídias sociais 

do YSP. 

• Copywriter: produzir textos focados em conversão e persuasão nas redes sociais do 

YSP. 

4.6 – A decisão sobre qual departamento ou projeto o recrutado participará, bem como quais 

funções serão exercidas fica a critério da comissão responsável do processo. 

4.7 – Todos os recrutados ficarão sob direção de um coordenador de projeto ou departamento 

responsável, que promoverá todo o acompanhamento e integração do voluntário, além da 

distribuição de atividades. 

 

DOS BENEFÍCIOS 

5.1 – Ao participar das atividades do YSP, o voluntário tem direito a certificados de horas 

complementares e reconhecimentos das atividades realizadas no YSP e projetos associados. 

5.2 – Os voluntários vinculados ao YSP podem solicitar cartas de recomendação, além de poder 

solicitar outros documentos de reconhecimento. 

5.3 – Experiência com uma ONG internacional, com reconhecimento da ONU, possibilidade de 

participar em projetos de alto impacto social e contato direto com o terceiro setor.  



                                                                                                              
 

 

DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

6.1 – A comissão responsável do Recrutamento YSP 2021 utilizará os canais oficiais do YSP – Latin 

America como meio de comunicação para promoção do evento. 

6.2 – Os canais utilizados serão: site (ysplatinamerica.org); Instagram (@ysplatinamerica); 

Facebook (/ysplatinamerica); e-mail (administrativo@ysplatinamerica.org); WhatsApp (11 – 

30603616).  

6.3 – Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail 

administrativo@ysplatinamerica.org , pelo WhatsApp Institucional do YSP (11) 3060-3616 ou 

com Martín Garcia, assistente administrativo, pelo contato (11) 95101-8375. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 – Os casos omissos serão avaliados pela Comissão especial de recrutamento para o programa 

de voluntários YSP 2021.  

7.2 – Possíveis alterações neste edital e demais especificações necessárias aos participantes 

serão divulgadas pelo site do YSP – Latin America (ysplatinamerica.org). 

7.3 – Ao participarem no evento, os participantes se submetem as regras previstas neste edital. 

 


