
 
 
 
Médicos Sem Fronteiras (MSF)  é uma organização humanitária internacional que leva 
cuidados de saúde a vítimas de catástrofe, conflito, epidemias e fome sem 
discriminação de raça, credo ou afiliação política.  
 
O escritório de Médicos Sem Fronteiras no Brasil, baseado no Rio de Janeiro, desenvolve 
atividades de captação de recursos e recrutamento de profissionais para os projetos da 
organização ao redor do mundo. Além disso, MSF Brasil realiza ações de comunicação para 
sensibilizar o público brasileiro para as crises humanitárias em que atua. 

O estagiário irá apoiar o Database Manager na análi se e mensuração de dados da área de 
Captação de Recursos. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES   

Analisar dados e resultados  
• Apoiar o desenvolvimento e atualizar relatórios de resultados de ações e de movimentações da base 
(entrada e saída de doadores, motivos de cancelamento, motivos de entrada, valor médio de 
contribuição, etc); 
• Apoiar o acompanhamento, mensuração e análise da performance das campanhas (ROI, índice de 
reclamações, abordagem e adesão, qualidade de mailling, etc.); 
• Desenvolver queries no banco de dados para extração de informações e resultados; 
• Realizar cruzamento de informações entre as tabelas do banco de dados; 
• Contribuir para aprimorar as estatísticas da área de captação de recursos 
• Desenvolver apresentações com as estatísticas geradas; 
• Participar de reuniões e apresentações 
• Sugerir novos relatórios e análises 
• Sugerir novas metodologias e procedimentos  

PERFIL DO CANDIDATO  
• Comprometimento com os princípios MSF; Ser flexível; Pensamento Analítico; Visão Estratégica; 
Planejamento e Organização; Priorizar o trabalho de forma eficiente; Ter iniciativa; Trabalho em grupo e 
cooperação; 

REQUISITOS  
• Graduação em andamento  em economia, estatística, administração, ciência da computação ou 
sistemas de informações  - a partir do 4º periodo; 
• Excelente comunicação escrita e oral em português; 
• Comunicação escrita e oral intermediário em inglês ; 
• Conhecimento avançado de informática Excel, Word,  Power Point; 
 
DIFERENCIAL  
• Experiência em outro estágio ou área correlata a estatística e análise de dados, Conhecimentos de 
banco de dados e SQL e Conhecimento de tabelas dinâmicas  

COMO SE CANDIDATAR:  
Os candidatos interessados deverão encaminhar e-mail sob assunto “Estágio Análise de Dados MSF”  
para: fernanda@institutocapacitare.com.br com cópia para antonio.conti@rio.msf.org 

CONDIÇÕES:  

• Estágio – 20h/semana 
• Bolsa Estágio + Vale Transporte  

 

VAGA DE ESTAGIO ANÁLISE DE DADOS E ESTATÍSTICA 


