
Ofertas semanais de trabalho na ONU/UNESCO 

    
1ª. escola do Pensamento Fora do Padrão 

NESA – Núcleo de Ensino Superior Adaptado 
Instituto Ensino por Outro Caminho 

Travessia da década da Reabilitação 

www.doisdobrasil.com 
Whatsapp: 11 993784603 

 

Every open position in the UN located in Brazil 
UN Talent 

Here is your weekly alert. Feel free to forward this email to anyone who 

might be interested. 

        

        

 

www.doisdobrasil.com
http://email.mail.untalent.org/c/eJxNjkEKwyAURE8Tdwl-jRoXLrrpPb4aE4vRYsyiPX3NrjDwmIEHsxqQQotlBi6JN5qtkkTjvJbK6UUwRLBBUQ1S6lkrZoFKH4aZXrlhWnObSt3IbhAVMm-1AliC6B4ILyAsnFolvOMkmb219znwx8CePf9-r69iz46YR8yftsd8j67kVtG1EVPq1Vb8xkSqOTDidrVys1_ZOtPkyvED3do_9Q
http://email.mail.untalent.org/c/eJxVjDsOxCAMBU8DZWRDbOKCYpu9hwPkI-WzSsj9ly1XGmmaea9EZBIaevRscxRX2K4xZeGQZCCniuMUQJBZegluROA8mR6eo-pWjtqd12yXCMCEvgXEGUEJoQhiphIm5TQ4u8Wl1s9t_Mu4d-Nvf8VdV52fev7c3ufmrUvn_gXRpC9k
C://Users/Rosana/OneDrive%20-%20Associacao%20Educacional%20Nove%20de%20Julho%20-%20Acad%C3%AAmico/IN%20GENIUS/ONU_UNESCO2.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/ONU_UNESCO2.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/ONU_UNESCO1.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/ONU_UNESCO3.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/ONU_UNESCO2.pdf
http://doisdobrasil.com/data/documents/ONU_UNESCO1.pdf


Ofertas semanais de trabalho na ONU/UNESCO 

    
1ª. escola do Pensamento Fora do Padrão 

NESA – Núcleo de Ensino Superior Adaptado 
Instituto Ensino por Outro Caminho 

Travessia da década da Reabilitação 

www.doisdobrasil.com 
Whatsapp: 11 993784603 

 ODS/ONU 0 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ODS/ONU - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ONU Welcome to the United Nations 

O que é a AGENDA 2030? https://youtu.be/TWw6ZpY3j-Y 

A Agenda 2030 foi criada em 2015, por um acordo entre os 193 Estados Membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU)  que definiram 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), em 169 metas de ações 

entre 2020 e 2030. 

Os objetivos e metas são interconectados e abrangem as três dimensões do desenvolvimento sustentável – social, ambiental e 

econômica – e podem ser colocados em prática por governos, sociedade civil, setor privado e por cada cidadão consciente. 

A 1ª. ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO / INSTITUTO ENSINO POR OUTRO CAMINHO / NESA - 

NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR ADAPTADO, investe em dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:  

ODS 04, que visa assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação específica na área em que 

atuam, com reeducação continuada, numa colaboração entre União, estados e municípios, além da cooperação internacional;  

ODS 10 incentiva a cooperação internacional para o desenvolvimento para os Estados onde a necessidade é maior, em 

particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos,  os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.  

Conheça os 17 objetivos da Agenda 2030: 

1.  Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 

3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

4  Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos; 

5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos; 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 
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10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 

14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
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