


 01 colaborador contratado – 44 horas 
 03 voluntárias 
01 estagiária – 20 horas 

Trabalho/Inserção Laboral/Meios de Vida 



Quem somos 

 Belo Horizonte: Origem em 2013  > Centro Zanmi 

 Instituição da Companhia de Jesus, em parceria com a Congregação das 
Filhas de Jesus e a Província Franciscana Santa Cruz. 

 Missão: Promover e proteger a dignidade e os direitos da população 
imigrante e refugiada mais vulnerável no Brasil, acompanhando seu 
processo de inclusão e autonomia, incidindo na sociedade e poder 
público, para que reconheçam a riqueza da diversidade humana. 

 Procuramos estabelecer uma grande rede de apoios e parcerias, para 
que possamos continuar a oferecer nossos serviços gratuitamente. 

 

 



Quem somos 



Onde estamos 



Áreas de Atuação 

PROTEÇÃO (DOCUMENTAL) 

PROTEÇÃO (JURÍDICO) 

MEIOS DE VIDA (TRABALHO) 

INTEGRAÇÃO (SOCIAL) 

INTEGRAÇÃO (LÍNGUAS E CULTURA) 

VOLUNTARIADO 

PASTORAL 

EQUIPE SJMR Belo Horizonte 

 25 colaboradores (09 funcionários + 
02 estagiários + 20 voluntários) 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 Expediente: terça, quarta, quinta e 
sábado, das 10h às 16h. 

 Reuniões internas: sextas-feiras 



Agendamento para emissão e renovação de CTPS 
Elaboração de Currículos 
Contato com empresas e contratantes 
Avaliação das vagas 
Intermediação de entrevistas de emprego 
Acompanhamento durante e pós-contratação 
Capacitação Profissional 
Encaminhamento para Sócioaprendizagem 
Sensibilização/Conscientização 
Projetos para Geração de Renda 

 
 

 
 

Meios de Vida - Serviços 



Avaliação das vagas: 
Oportunidades para Caseiros/Trabalhadores 
Rurais/Domésticas são divulgadas mediante envio de 
imagens da moradia/dormitório oferecidos. 

 
Intermediação de entrevistas de emprego:  
Esclarecimentos que se fizerem necessários, tanto para os 
migrantes e refugiados quanto para os contratantes 
 
 

 
 

 
 

Meios de Vida - Ações 



Acompanhamento durante e pós-contratação:  
Envio de “Termo de Compromisso” para assinatura do 
contratante, onde este reafirma o valor do salário acordado, 
bem como os benefícios, cargo, carga horária e demais 
características da vaga. 
 
Contato com os migrantes e refugiados e com os 
empregadores para verificar o grau de satisfação de ambas as 
partes. Visita ao local de trabalho e, quando for o caso, à 
moradia oferecida, para verificar as condições dos migrantes e 
refugiados. 

 
 

 
 

 
 

Meios de Vida - Ações 



A diferença nos enriquece. 

O respeito nos une. 

Nathália de Oliveira 
trabalhobh@sjmrbrasil.org 

(31) 99428-0043 / 3212-4577 


