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1. O Diretor-Executivo cumprimenta os Membros e comunica-lhes o lançamento do 
novo Programa de Estágio da OIC. 
 
2. No documento que se reproduz a seguir encontram-se detalhes do Programa, cujo 
objetivo é oferecer a quem esteja matriculado em um curso universitário pertinente ou 
concluiu seu curso há pouco tempo a oportunidade de adquirir uma visão do ambiente de 
trabalho quotidiano de uma organização internacional. 
 
3. Os estagiários da OIC têm a oportunidade de trabalhar com uma variedade de tópicos: 
análise estatística e econômica; comunicação e sensibilização; organização e gestão de 
reuniões e eventos; pesquisa e preparo de relatórios; e identificação e formulação de projetos 
de desenvolvimento.  
 
4. A OIC incentiva a candidatura de pessoas que compreendam e se interessem pela 
missão da Organização. 
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Programa de Estágio 

Por que ser estagiário da OIC? 

 
O objetivo do Programa de Estágio da OIC é oferecer uma visão do ambiente de trabalho 
quotidiano de uma organização internacional.  Os estagiários da OIC têm a oportunidade de 
integrar uma equipe, trabalhando com uma variedade de tópicos, entre os quais análise 
estatística e econômica; comunicação e sensibilização; organização e gestão de reuniões e 
eventos; pesquisa e preparo de relatórios; e identificação e formulação de projetos de 
desenvolvimento.  
 
Os estagiários também podem ter a oportunidade de lidar com representantes de alto nível 
de governos ou do setor privado e especialistas em café de nível internacional, e de se 
familiarizar com o trabalho de comitês e outros órgãos consultivos da OIC. 
 
Os estágios normalmente duram de dois a seis meses, podendo se prolongar até nove meses 
no máximo.  Um estágio pode ser feito em regime de tempo integral ou parcial. 
 
Os estagiários são selecionados através de competição e desempenham suas atividades na 
sede da OIC, em Londres. Os candidatos devem se interessar por questões de 
desenvolvimento relacionadas com a área do café.  Eles devem respeitar os princípios da 
missão e do mandato da OIC e ser motivados por um interesse em interagir com pessoas que 
falam em diversos idiomas e têm antecedentes nacionais e culturais diversos – uma 
característica fundamental de uma organização internacional como a OIC. 
 
Você pode ser estagiário da OIC? 
 
• Você no momento está inscrito em um programa de mestrado ou doutorado, ou no 

último ano de um curso de graduação, ou concluiu há um ano ou menos um programa 
de bacharelado, mestrado ou doutorado? 

• Você tem excelente domínio do idioma inglês e, de preferência, de um dos outros 
idiomas oficiais da OIC (espanhol, francês, português)? 

• Você não é filho nem irmão de um funcionário da OIC? 

• Você possui um visto válido que lhe permita trabalhar no Reino Unido sem receber 
pagamentos? 
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O estágio da OIC é uma atividade voluntária e, como tal, não é coberto pela legislação relativa 
a salários mínimos do Reino Unido.  Os estagiários, por conseguinte, não são pagos, sendo 
responsáveis por todas as despesas referentes a seu estágio.  A OIC pode considerar a 
provisão de uma quantia fixa, em valor pequeno, para cobrir despesas básicas de viagem 
dentro da área de Londres até a sede e o custo de lanches ou sanduíches para almoço. 
 
Os estagiários, assim, são responsáveis pelo seguinte:  

i. Todas as despesas de viagem, acomodação e refeições. 
ii. Providências próprias para obtenção de vistos e seguros de saúde, viagem e 

bens pessoais, e pagamentos dos prêmios que haja nesse sentido. 
 
Os estagiários normalmente trabalham cinco dias por semana (35 horas) sob a supervisão de 
um funcionário da Seção para a qual são designados, mas também há oportunidades para 
trabalharem em regime de tempo parcial. 
 
Responsabilidades 
 
As responsabilidades inerentes a um estágio compreendem todos os aspectos do trabalho da 
OIC, do foco temático anual da Organização e do programa de trabalho da Seção para a qual 
o estagiário for designado.  Especificamente, o estagiário participará da execução de uma 
seleção das seguintes tarefas:  

• Compilação, processamento e trabalho com dados estatísticos, usando o 
banco de dados da OIC e outras fontes. 

• Apoio a atividades de comunicação e sensibilização, entre as quais a 
organização de reuniões e eventos. 

• Realização de pesquisas e de buscas de referências, bem como de trabalho 
analítico sobre questões relativas a governança econômica, desenvolvimento 
e sustentabilidade econômica, fortalecimento de instituições, economia 
política e áreas gerais de trabalho da OIC sobre o setor cafeeiro. 

• Apoio ao processo de identificação e formulação de projetos de desenvolvimento. 
• Apoio à redação de apresentações, conceitos/documentos de projetos e 

documentos de pesquisa e política. 
• Desempenho de outros deveres que lhe forem atribuídos. 
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Aptidões de um estagiário da OIC 
 
Comunicação ‒ Fala e escreve com clareza e eficácia; ouve os outros; interpreta corretamente 
as mensagens alheias e responde da forma apropriada; faz perguntas para esclarecer; e exibe 
interesse em manter uma comunicação nas duas direções. 
 
Trabalho de equipe – Trabalha em colaboração com os colegas para alcançar os objetivos 
organizacionais; busca reações, genuinamente valorizando as ideias e perícia dos outros; 
mostra-se disposto a aprender com os outros. 
 
Orientação aos clientes – Considera "clientes" todos a quem serviços são prestados, interna 
ou externamente, e procura ver as coisas do ponto de vista dos clientes; cumpre os prazos de 
entrega de produtos ou prestação de serviços. 
 
Criatividade – Procura ativamente melhorar programas ou serviços; oferece opções novas e 
diferentes para a solução de problemas ou a satisfação das necessidades dos clientes; pensa 
"lateralmente"; tem interesse por novas ideias e novas maneiras de fazer as coisas. 
 
Consciência de tecnologias – Mantém-se a par das tecnologias disponíveis; mostra-se disposto 
a aprender novas tecnologias; é proficiente nos programas do MS Office e em software para 
estágios centrados em estatística e economia (por exemplo, STATA). 
 
Confidencialidade 
 
No decurso do estágio, os estagiários podem ter acesso a informações confidenciais relativas 
à OIC ou seus Membros.  Espera-se, portanto, que não usem ou revelem essas informações a 
nenhuma pessoa, tanto durante o estágio quanto posteriormente. 
 
Experiência de trabalho 
 
Não se requer que os candidatos tenham experiência profissional para participar do Programa 
de Estágio. 
 
Idiomas 
 
Inglês é o idioma de trabalho da OIC e, assim, fluência em inglês escrito e falado é exigida.  
Conhecimento de espanhol, francês e português também é desejável. 
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Instruções aos candidatos 
 
Os candidatos deverão apresentar um CV sucinto1 em inglês, com uma nota de 
acompanhamento dirigida a  internship@ico.org. 
 
A nota de acompanhamento deverá incluir o seguinte:  

• Assunto: Candidatura para Estágio na OIC (Application for ICO Internship). 
• Detalhes do programa de graduação do candidato (O que você está estudando 

no momento?). 
• Data da formatura. 
• Uma explicação do interesse do candidato pelo Programa de Estágio da OIC, e 

datas e duração propostas. 
• Indicação das três principais áreas de interesse em relação ao trabalho na OIC 

(estatística, economia, finanças, sensibilização, angariação de fundos, 
comunicação, organização/gestão de eventos, desenvolvimento de projetos, 
administração, e comércio e desenvolvimento internacionais). 

• Lista de aptidões em TI e experiência com softwares, e nível de proficiência. 
• Detalhes de experiência de trabalho no passado (caso aplicável). 

 
Pedidos de candidatura incompletos não serão reexaminados. 
 
Avaliação 
 
Os estagiários são selecionados à base de competição.  Devido ao grande volume de pedidos 
de candidatura recebidos, SOMENTE os candidatos pré-selecionados serão convidados para 
uma entrevista. 
 
A aceitação no Programa de Estágio da OIC é condicionada à compreensão inequívoca de que 
o estágio não acarreta implicações financeiras, obrigações legais ou responsabilidades para a 
Organização.  A OIC não aceita qualquer responsabilidade por custos que resultem de 
acidentes e/ou doenças que ocorram durante o estágio e, assim, os candidatos devem obter 
seguro de saúde e fornecer uma declaração escrita nesse sentido. 
 
Os estagiários serão responsáveis pela obtenção dos vistos que as autoridades do Reino Unido 
exijam.  A Organização não ajudará nesses processos. 
 

                                                 
1 Como referência, sugere-se usar (sem obrigatoriedade): 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

mailto:internship@ico.org
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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Os estágios transcorrem na sede da OIC em Londres e são disponíveis em regimes de tempo 
parcial e integral durante todo o ano. 
 
Ausência de taxas 
 
A OIC NÃO COBRA TAXAS EM NENHUMA FASE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO 
(CANDIDATURA, ENTREVISTA, PROCESSAMENTO OU TREINAMENTO).  A OIC NÃO SE OCUPA 
DE INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DOS CANDIDATOS. 
 
O que é a Organização Internacional do Café (OIC)? 
 
A OIC é o principal organismo internacional que representa o café, congregando Governos 
exportadores e importadores para, através de cooperação internacional, lidar com os desafios 
enfrentados pelo setor cafeeiro mundial.  Seus Governos Membros respondem por 98% da 
produção e 83% do consumo mundiais de café. 
 
Qual é a missão da OIC? 
 
A missão da OIC é fortalecer o setor cafeeiro mundial e promover seu crescimento sustentável 
em um clima de mercado, em benefício de todos os participantes do setor cafeeiro.  A OIC faz 
uma contribuição prática ao desenvolvimento de um setor cafeeiro mundial sustentável e à 
redução da pobreza nos países em desenvolvimento, em sintonia com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.  
 
A missão fundamental da OIC de promover um setor cafeeiro mundial sustentável é realizada 
mediante:  

i. Disponibilização de dados, análises e informações de categoria mundial ao 
setor e a formuladores de políticas 

ii. Uso do poder convocatório da Organização para instrumentalizar um fórum 
para o diálogo entre os setores público e privado e dentro deles. 

iii. Viabilização do desenvolvimento de projetos e programas de promoção 
através de parcerias público-privadas. 
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