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A) Introducció
El Programa espanyol de Voluntariat universitari a les Nacions Unides enfront dels
objectius de desenvolupament del mil·lenni és fruit de la col·laboració entre les
universitats públiques espanyoles i Voluntariat de les Nacions Unides (VNU), en què la
Universitat Autònoma de Madrid (UAM) actua com a coordinadora nacional.
Aquest és un programa cofinançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament (AECID) i les universitats públiques espanyoles participants.
La participació es fa a través de l’enviament de voluntaris universitaris, que durant sis
mesos s’incorporaran en un projecte de voluntariat enfocat cap a alguna de les àrees de
desenvolupament en les quals es concreten els objectius de desenvolupament del
mil·lenni (ODM).
La Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides, celebrada el 8 de setembre de 2000,
donà origen als ODM a la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides. Aquesta
declaració fou adoptada per la totalitat dels 189 països membres (147 dels quals,
representats pels seus caps d’Estat o de govern). Aquestes fites es fixaren per a l’any
2015 amb referència a la situació mundial de 1990. Els ODM de l’organització de les
Nacions Unides són:
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.
2. Aconseguir l’ensenyança primària universal.
3. Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.
4. Reduir la mortalitat infantil.
5. Millorar la salut materna.
6. Combatre el VIH/sida, el paludisme i altres malalties.
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.
B) Condicions
Els voluntaris universitaris que resultin seleccionats col·laboraran en el terreny durant
sis mesos. Els participants disposaran d’una manutenció en terreny i assegurança
mèdica i de responsabilitat civil, així com dels bitllets per al seu viatge internacional.
En el marc del cofinançament d’aquest programa, la UIB només podrà fer front a la
participació d’una persona entre el seu alumnat.
Els voluntaris participants seran considerats com a Voluntaris/àries de Nacions Unides
dins el marc específic de col·laboració entre la UAM i VNU, per la qual cosa hauran de
seguir les normes, les condicions i el codi de conducta de l’organització.

La data d’incorporació a destinació serà dins el darrer trimestre de l’any 2012.
C) Requisits per participar-hi:
- Complir els requisits tècnics específics del lloc sol·licitat.
- Estar matriculat/ada en alguna de les universitats participants en el programa.
- Tenir complerts els 25 anys en el moment d’incorporar-se al lloc (es prendrà de
referència el 15-11-2012).
- Tenir un bon nivell de coneixement d’anglès. L’anglès és considerat l’idioma oficial
del programa.
- Tenir gran capacitat d’adaptació i habilitats interculturals.

D) Com inscriure-s’hi:
1. Consulta els llocs de la convocatòria 2012.
2. Una vegada hagis decidit els llocs pels quals vols optar (màxim 2 per persona),
hauràs de presentar al Registre General de la UIB (Son Lledó) ―el termini acaba
el 13 de setembre de 2012― la documentació següent:
-

-

-

Fitxa de candidat/a emplenada. Només s’admetrà una sol·licitud per persona.
Fotocòpia del passaport en vigor.
Documentació acreditativa de pertànyer a la UIB: matrícula del curs 2011-12 o
2012-13.
Model adaptat del CV Europeu en anglès i en castellà, que addicionalment es
pot presentar en un altre idioma requerit per al lloc.
Pots descarregar els models de CV Europeu en els idiomes següents:
Anglès – Castellà – Portuguès – Francès.
Carta de motivació en anglès específica per al lloc al qual s’opti (opció 1). En
presentar aquesta documentació s’hi ha d’especificar el nom del projecte al qual
s’opta.
2a carta de motivació específica per al segon lloc vacant si el candidat/a decideix
presentar-se per un altre lloc, que serà valorat i denominat com a «opció 2» al
seu ordre de preferències.

3. Envia còpia digital, mitjançant un e-mail, a l’OCDS (ocds.tecnic@uib.es), de tots
els documents de l’apartat anterior. Aquests documents seran els que la UIB
enviarà al procés de selecció final.
Les sol·licituds es consideraran correctament inscrites quan es presentin ambdues
documentacions (impresa i digital) dins el termini previst.
La documentació i informació presentada a la sol·licitud haurà d’estar completa i
verificada al detall, ja que VNU la prendrà com a base per la selecció i no hi haurà
possibilitat de fer-hi modificacions posteriors.
E) Procés de selecció:
La UIB realitzarà un procés de preselecció entre el seu alumnat candidat. Amb aquest fi
constituirà un comitè integrat per personal de l’OCDS, un professor/a d’idiomes i un
professor/a especialista de l’àrea de coneixement requerit per al lloc al qual s’opta.

El procés de preselecció consistirà en la valoració del currículum i carta de motivació
dels candidats segons la seva idoneïtat quant a habilitats tècniques i socials i
motivacions respecte al perfil de la plaça sol·licitada, així com el seu coneixement
d’anglès, mitjançant entrevista.
L’OCDS farà aquesta preselecció dels/de les candidats/es de la UIB el dimecres 19 de
setembre de 2012 en horari de matí, mitjançant entrevista i valoració de la
documentació aportada. En el cas que, pel nombre de sol·licituds presentades, no es
poguessin dur a terme totes les entrevistes el dia previst, aquestes es farien l’endemà,
dia 20 de setembre. L’OCDS comunicarà prèviament, a les persones que compleixin els
requisits establerts a l’apartat C, l’hora exacta de l’entrevista individual.
Atenent les indicacions de la UAM i VNU, cada universitat només pot preseleccionar
els/les candidats/es que consideri adequades i amb opcions reals d’incorporar-se
satisfactòriament als llocs oferts per VNU. Les persones preseleccionades per la UIB,
juntament amb la resta de preseleccionats d’altres universitats, optaran a la selecció
final que realitzaran les entitats dels països de destinació, a partir de la documentació
presentada.
La UAM proporcionarà les dades de la totalitat d’alumnat proposat per cadascuna de les
universitats espanyoles participants a VNU, però no decidirà sobre la selecció final que
se’n faci.

IMPORTANT:
Es recomana especialment no esperar al darrer dia marcat per formalitzar la sol·licitud,
ja que no s’admetran candidatures més enllà de les dates estipulades. En cas de
qualsevol eventualitat, el candidat/a és l’únic responsable de tenir a temps la seva
candidatura.

Més informació: ocds.tecnic@uib.es / 971 25 95 74.

