
O ECar PRG - Escritório de Desenvolvimento de Carreiras USP, órgão ligado à Pró-reitoria 
de Graduação e coordenado pela Profa. Dra. Tania Casado, convida a todos a 
participarem da palestra: 

DATA: 19.10.2018 – sexta-feira   

HORÁRIO: 11h00 às 13h00   

LOCAL: FEA - Auditório FEA-5 / Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Cidade Universitária –
Butantã 

Atenção: É necessária a inscrição no evento (este evento é gratuito e aberto à 
comunidade USP): https://goo.gl/forms/Bj0vvjK5Oc7byWSx2 

Conteúdo: Introdução ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha: mandato, missões e 
atividades. 

Unidade de Segurança Econômica (Ecosec): o trabalho de Agrônomos, Economistas, 
Veterinários e Nutricionistas no CICV.Escolhas que favorecerão uma carreira humanitária 
internacional. Processo de Recrutamento e Seleção do CICV. Sobre a organização: O 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha CICV é uma organização independente e neutra 
que assegura a proteção humanitária e a assistência às vítimas de conflitos armados e de 
outras situações de violência. O (CICV) constantemente busca e recruta profissionais, 
treinando-os e desenvolvendo suas capacidades, de modo que a organização possa 
contar com um número suficiente de funcionários qualificados para trabalhar nos contextos 
operacionais, de acordo com as emerg&ecir c;ncias e a evolução das atividades no 
terreno. https://www.icrc.org/pt/o-cicv/mandato-e-missao Sobre o departamento de 
Segurança Econômica: As atividades de segurança econômica do CICV mantêm as 
pessoas vivas, possibilitando que elas voltem a se sustentar por si mesmas. A organização 
fornece alimentos, abrigos e outros artigos básicos, administra a produção sustentável de 
alimentos e iniciativas microeconomômicas e garante o acesso à assistência à saúde e à 
educação. https://www.icrc.org/pt/acoes/seguranca-economica  

Palestrante: Patrícia Costa de Almeida Castro - Responsável de Marketing e Sourcing de 
Recursos Humanos. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás 
(2003), Educadora (2007) e Coach (2010) certificada pela Oxford, Cambridge e RSA 
(OCR), especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio 
Vargas e pós-graduada em Educação Corporativa pela Universidade Veiga 
de Almeida (2014). Atualmente é Responsável de Marketing & Sourcing de Recursos 
Humanos na Delegação Regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai no 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Tem experiência, nacional e 
internacionalmente, como Consultora de Recursos Humanos - com foco especial em 
Gest&atilde ;o de Talentos e Desenvolvimento Organizacional; em Programas de Pró- 
Equidade de Gênero e Raça; e em Projetos de Educação e Integração Social. Tem 
publicações na área de Educação e Recursos Humanos. 

Atenciosamente, 

Divulgação e Eventos da Pró-Reitoria de Graduação 

(prg@usp.br / 11 3091-5057) 
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