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Médicos Sem Fronteiras promove encontros em BH 
para quem deseja trabalhar com a organização 

 
Especialistas que estiveram em campo contarão suas experiências; evento será uma 

oportunidade para interessados se candidatarem às oportunidades no exterior  
  
A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) realiza, na sexta-feira (10/08), dois 
encontros com o público para um bate-papo sobre oportunidades nos projetos que desenvolve em 
cerca de 70 países. O primeiro será às 14h no salão nobre da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o outro será às 19h30 no Teatro do Pátio Savassi. 
Os encontros terão a participação de profissionais de Médicos Sem Fronteiras que trabalham em 
campo e serão uma oportunidade de o público conhecer como é o trabalho e a vivência em locais 
onde há crise humanitária. 
 
Além dos bate-papos, os interessados em trabalhar com Médicos Sem Fronteiras poderão ter a 
oportunidade de participar das primeiras etapas do processo seletivo. As oportunidades estão no 
site e podem ser conferidas aqui. Para se candidatar a uma delas, é preciso enviar um currículo 
profissional em inglês ou francês e carta de motivação em português para 
recrutamento@rio.msf.org, com o assunto “Conexões Belo Horizonte MSF”. 
 
Os currículos serão analisados e os candidatos aprovados nessa primeira etapa serão chamados para 
uma pré-entrevista, quando o profissional de MSF abordará as experiências dos candidatos e suas 
motivações. Parte da entrevista será em uma das línguas exigidas – inglês ou francês. Se aprovados 
na segunda etapa, convidaremos os candidatos para uma atividade presencial de recrutamento em 
nosso escritório no Rio de Janeiro. 
 
As etapas do processo incluem uma análise do currículo, pré-entrevista por telefone, entrevista 
presencial e aplicação de testes. O candidato deverá ter experiência mínima de dois anos na própria 
área de atuação para o trabalho em campo. 
 
Os dois encontros de Trabalhe com MSF fazem parte do calendário de atividades de Conexões MSF, 
evento que acontece de 08/08 a 11/08 para levar a cidades brasileiras informações sobre a 
organização internacional Médicos Sem Fronteiras e atividades culturais gratuitas que abordam o 
trabalho de ajuda humanitária. O evento é organizado em colaboração com instituições, empresas 
e artistas locais. A programação completa está disponível em conexoes.msf.org.br. 
 
Quem somos - Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional, fundada em 1971, que 
leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição 
ou sem nenhum acesso à assistência médica. Oferece ajuda exclusivamente com base na necessidade das 
populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente de 
poderes políticos e econômicos. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas 
pelas pessoas atendidas em seus projetos. 
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pilar.magnavita@rio.msf.org 
+ 55 21 98595-8044 
+ 55 21 2555-5170 
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