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Estagiário em desenvolvimento web 
 
 

 
Você tem paixão por desenvolvimento web? Tem interesse em organizações internacionais 
e trabalho humanitário? Acha que programas de estágio são importantes para estudantes 
adquirirem uma real experiência de trabalho?  

Se a resposta for sim, essa oportunidade é pra você. 

No Centro de Excelência do PMA, estamos procurando estudantes talentosos ou 
recentemente graduados para nos apoiar como Estagiário Desenvolvedor Web em Brasília, 
Brasil. Você se envolverá no design e lançamento de websites em versão convencional e 
mobile e na otimização de seus recursos. Você terá a chance de testar seu conhecimento e 
habilidade para resolver desafios e um site oficial da Organização das Nações Unidas em 
seu portfólio. 
 
A oportunidade será para atividades em meio período no escritório em Brasília, com 
possibilidade de horário flexível a ser acordado entre o estagiário e a unidade de 
comunicação. 
 
 
Sobre o Centro 
 
O Centro de Excelência contra a Fome do PMA é um fórum global para diálogos sobre 
políticas e aprendizado Sul-Sul sobre alimentação escolar, nutrição e programas de 
segurança alimentar. O Centro de Excelência é resultado da parceria entre o PMA e o 
governo brasileiro e foi criado em 2011 para apoiar governos na África, Ásia e América 
Latina no desenvolvimento de soluções sustentáveis contra a fome. Fornecemos 
aconselhamento sobre políticas e programas, assistência técnica, oportunidades de 
aprendizado, e reunimos nações do hemisfério sul para auxiliá-las no desenvolvimento de 
suas próprias soluções para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 - Fome 
Zero. Para mais informações, visite http://www.centrodeexcelencia.org.br. 

O PMA é a maior agência humanitária lutando contra a fome mundial. Nossa missão é 
ajudar o mundo a alcançar a Fome Zero até 2030. Todos os dias nós trabalhamos 
mundialmente para garantir que nenhuma criança vá para a cama com fome e que os mais 
pobres e vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, possam acessar a alimentação 
nutritiva que precisam. Para mais informações acesse http://www1.wfp.org/.  

 
Responsabilidades e tarefas  

http://www.centrodeexcelencia.org.br/
http://www1.wfp.org/
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Como estagiário desenvolvedor web, você trabalhará com a equipe da Unidade de 
Comunicação, sob a supervisão da Oficial de Comunicação e em colaboração próxima com 
o Associado de Operações em TI. Será esperado que você ganhe conhecimento e 
experiência trabalhando com as atividades relacionadas ao desenvolvimento web, e será 
responsável por: 
 
Atividades principais: 

• Trabalhar como desenvolvedor web, analisando e recomendando à supervisora 
opções de design de alto nível e padrão técnico, incluindo padrões de 
programação de software, ferramentas e plataformas. Especificamente, você será 
requerido para fornecer soluções para um website existente, desenvolvido com o 
Wordpress. 

 
Outras atividades: 

• Projetar e lançar sites convencionais e mobile 

• Otimizar recursos dos sites, como checkout, páginas de informação, páginas 
promocionais, formulários de captura de leads para aumentar taxas de conversão, 
engajamento e rendimento 

• Possuir o design do começo ao fim. Criar mockups, wireframes e protótipos que 
usem tendências atuais de interface de usuário, e então projetar páginas web 
atraentes e intuitivas e executar tudo em código front-end 

• Pesquisar, testar e integrar aplicações para aperfeiçoar o site 

• Propor soluções para simplificar e aprimorar processos de gestão web 

• Criar fluxos de usuário, sitemaps com entendimento de arquitetura de informação  

• Fornecer sessões de treinamento da equipe de Comunicação envolvida na gestão 
de websites 

• Assistir na configuração de plataformas e servidores de aplicação web 

• Realizar outras tarefas requeridas. 
 

Qualificações mínimas 

O candidato ideal seria alguém proficiente em HTML, CSS, Javascript, J-Query, Wordpress, 
e sabe trabalhar com FULL STACK (Linux, Apache, MySQL e PHP). 

Educação: Você deve estar cursando graduação ou pós- graduação em universidade 
reconhecida nas seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, 
Análise de Sistemas, Engenharia de Software ou áreas relacionadas. O estagiário deve ter 
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frequentado cursos nos últimos 12 meses e completado pelo menos dois anos de 
graduação ou pós-graduação. Recém-formados são encorajados a se candidatar. 

 

Habilidades: 

• Wordpress 

• HTML 

• PHP 

• JSON 

• JQUERY 

• Node JS 

• SEO 

• CSS 

• API Rest 

 

Línguas: Fluência oral e escrita em português brasileiro. Conhecimento funcional de inglês 
será um diferencial. 
 
Experiência desejada 
Conhecimento avançado e experiência provada de pelo menos 2 anos com Wordpress, 
HTML, PHP, JSON, JQUERY, Node JS, SEO, CSS e XML. Experiência com comandos de SQL 
em PL/SQL e MS/SQL. Experiência com serviços web e APIs. Conhecimento sólido sobre 
programação orientada a objeto e modelagem de dados. Desejável experiência com 
metodologias ágeis e integração contínua. 

Questões financeiras  

De acordo com as Condições de Estágios do PMA, uma bolsa de 14% do valor da Diária de 
Subsistência da ONU para Brasília (aproximadamente R$ 78,00 por dia útil trabalhado), com 
limite de USD1000 por mês, será provida durante o período de estágio. 

Como aplicar? 

Primeiro passo – acesse: http://www1.wfp.org/careers/job-openings –inscreva-se e crie 

seu currículo.  

http://www1.wfp.org/careers/job-openings
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Segundo passo – clique em Web Developer Intern – "Apply to submit your application".  

ATENÇÃO: Você deve completar o primeiro e segundo passos para sua candidatura ser 

considerada.  

No formulário de candidatura, se assegure de preencher as seções obrigatórias, anexar seu 
currículo, responder as questões de pré-triagem e concordar com a declaração legal antes 
de enviar sua candidatura. 

A seleção de estagiários é feita por base competitiva de acordo com potencial e 
performance. Todos os candidatos passarão por um processo que inclui triagem por 
requisitos, teste técnico e entrevista. 

O candidato precisa ter nacionalidade brasileira ou estar legalmente autorizado a participar 
do programa de estágio no país.  

Encorajamos mulheres talentosas a se candidatarem 

Procuramos candidatos(as) com a mais alta integridade e profissionalismo que 
compartilhem dos nossos valores humanitários. Nos comprometemos a promover 
diversidade, paridade de gênero e igualdade entre homens e mulheres.  

O PMA se empenha para construir um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e livre de 
assédio sexual e abuso de autoridade. Acreditamos em uma comunicação aberta, e todos 
os indivíduos no PMA são tratados com respeito independentemente de gênero, idade, 
etnia, crenças religiosas e políticas etc. 

Prazo para aplicação: 21 de Julho de 2019 
Data de início desejada: 01 de Agosto de 2019 
Duração do contrato: Três meses, com possibilidade de extensão. 
 
Estagiários do PMA não são considerados membros da staff do PMA. 
O Programa de Estágio não carrega expectativa de renovação ou conversão de qualquer 
outro tipo de contrato ou nomeação para qualquer atividade no PMA. 
 
 

 

 
 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=106037&company=C0000168410P&username=

