BOLSAS E PRÁCTICAS PROFESIONAIS
ORGANISMOS E ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A UNESCO ofrece aos mozos profesionais a posibilidade de formarse mediante o programa Experto Asociado,
unha interesante oportunidade para ampliar a súa experiencia nun contexto internacional e contribuír nas
tarefas da UNESCO nos eidos da educación, da ciencia, da cultura ou da comunicación.

UNESCO. ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS PARA A EDUCACIÓN, A
CIENCIA E A CULTURA. PROGRAMA DE EXPERTOS ASOCIADOS
Requisitos

Proceso de selección
Os candidatos son preseleccionados pola Axencia Española
de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
(AECID). Posteriormente, os servizos de recrutamento da
UNESCO, conxuntamente coa AECID, efectúan a selección
definitiva dos aspirantes mediante entrevista persoal e en
función das características das prazas que se desexa cubrir.

Ser nacional dun país doante, é dicir que participe no
programa (Alemaña, Bélxica, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Italia, Xapón, República de Corea, Suecia e Suíza).
Posuír un diploma universitario en educación, cultura,
ciencias sociais e humanas ou comunicación, ou nun eido
directamente relacionado coa xestión e a administración
dunha organización internacional.
Excelente nivel de francés e/ou inglés. Un bo
coñecemento doutro idioma, así como de árabe, chinés,
español ou ruso. Nalgúns casos requírese o dominio dun
idioma non oficial da UNESCO ou da lingua do lugar de
destino.
A experiencia profesional constitúe unha vantaxe, pero
non é indispensable.
A idade máxima varía segundo os países, aínda que
adoita establecerse nos 32 anos.

Duración e contía
Contrato dun ano de duración, prorrogable por outro; o
salario corresponde ao do persoal profesional ao servizo das
Nacións Unidas, sobre os 2.600/3.000€ mensuais, aínda que
pode experimentar variacións segundo o custo de vida no
país de destino.

Lugar
Lugar de desenvolvemento do programa en concreto ou na
sede da UNESCO (París).

Prazos de solicitude
Segundo a convocatoria: https://es.unesco.org/node/266024
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A súa finalidade é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos sobre os labores
do PNUD e completar os estudos relacionados co desenvolvemento.

PROGRAMA DAS NACIÓNS UNIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO (PNUD)
Requisitos

Proceso de selección

Estar matriculado nun segundo ou terceiro ciclo dun
campo relacionado co desenvolvemento (economía,
administración pública, administración de empresas ou
medio ambiente).
Só se escollerá a aqueles que despois retomen os seus
estudos.
Os candidatos deben ter demostrado interese no campo
do desenvolvemento.
Falar con soltura unha das linguas de traballo do PNUD
(inglés, francés ou español) e valoraranse os
coñecementos de árabe, portugués, ruso ou idiomas da
Europa do Leste.
Adaptarse a distintos lugares e aos desprazamentos.
Ter interese por traballar con xente de diferentes linguas,
nacionalidades e culturas.

Candidatura espontánea e selección en función das
necesidades da sede.
Para máis información:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/aboutus/faqs.html#job

Duración e contía
A duración varía dependendo das necesidades académicas
do estudante, cunha duración mínima de 6 semanas e unha
duración máxima de 6 meses. Non ofrecen remuneración.

Lugar
Sede en Nova York e outras oficinas.

Prazos de solicitude
3 meses antes do comezo desexado das prácticas.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
Este programa está dirixido a licenciados cun excelente expediente académico que queiran desenvolver a súa
carreira profesional no ámbito da cooperación internacional.

ORGANIZACIÓN PARA A COOPERACIÓN E O DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICOS (OCDE). PROGRAMA DE MOZOS PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Ter un máximo de 33 anos.
Ser nacional dun estado membro da OCDE.
Estar licenciado ou posuír unha mestría nas áreas de
economía, desenvolvemento, finanzas, xestión pública ou
sustentabilidade. Os candidatos con mestría deben ter
unha experiencia profesional mínima de dous anos.
Acreditar un excelente expediente académico e
capacidade de análise.
Coñecementos das políticas dos estados, das institucións
e dos procesos políticos e de reforma.
Capacidade de traballo en solitario, así como en equipo.
Dominio dunha das dúas linguas oficiais da OCDE, inglés
ou francés.
Coñecementos informáticos.
Boa comunicación e habilidades sociais.

Convocatoria no último trimestre do ano. Ademais da
valoración de méritos, os candidatos seleccionados terán
que realizar un test online e unha entrevista persoal.
Máis información en: http://www.oecd.org/careers/youngprofessionals-programme/

Duración e contía
A duración é de dous anos. O salario depende do destino.

Lugar
Sede da OCDE en París (Francia).

Prazos de solicitude
A solicitude realízase online durante todo o ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A Secretaría da OMC mantén un programa limitado de pasantías para estudantes universitarios de posgrao que
desexen adquirir experiencia práctica e ampliar o seu coñecemento do sistema multilateral de comercio. As
tarefas asignadas aos pasantes teñen por obxecto mellorar o seu coñecemento e comprensión da OMC e, en
xeral, da política comercial. Porén, as necesidades da División que contrate ao pasante serán fundamentais
para determinar o contido preciso das súas tarefas.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DO COMERCIO (OMC)
Requisitos

Proceso de selección
Confeccionarase unha lista de candidatos da que se
seleccionarán os pasantes. Ademais do programa regular de
pasantías, pode xurdir a necesidade de contratar pasantes por
un prazo breve para determinadas tarefas. Estas persoas tamén
se escollerán entre a lista, que soamente se manterá por un
ano.

Ser nacional dun estado membro da OMC.
Ter rematado os seus estudos universitarios nunha
disciplina pertinente como Economía, Dereito, Ciencias
Políticas ou Relacións Internacionais.
Ter cursado como mínimo un ano dos seus estudos de
posgrao.
Ter entre 21 e 30 anos.

Para máis información:
https://www.wto.org/spanish/forums_s/students_s/students_s.htm

Lugar
Sede da OMC en Xenebra (Suíza).

Duración e contía

Prazos de solicitude

Os pasantes remunerados recibirán un subsidio de 60 francos
suízos diarios (48€). A OMC poderá empregar pasantes non
remunerados financiados mediante fondos externos. As
pasantías teñen unha duración máxima de 24 semanas,
dependendo do proxecto para o cal foi solicitado o pasante e
das necesidades de cada División.

O programa incorpora continuamente novos pasantes e non
ten un período específico de contratación. Non hai datas
límite para a presentación de solicitudes.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A FAO ofrece bolsas de prácticas a profesionais e académicos novos que contribúen ao cumprimento do seu
mandato mediante a colaboración nos programas que se levan a cabo.
As bolsas están patrocinadas por unha variedade de institucións e organizacións paraestatais .

ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS PARA A ALIMENTACIÓN E
AGRICULTURA (FAO)
Requisitos

Proceso de selección
Máis información en:
http://www.fao.org/employment/vacancies/internship/en/

Non ter máis de 30 anos.
Estar en posesión dunha titulación universitaria ou ser
estudante dos últimos cursos.
Para a modalidade patrocinada, ter un título universitario
de mestrado.
Os candidatos deben dominar correctamente algún dos
idiomas oficiais da FAO (árabe, chinés, español, francés,
inglés ou ruso) dacordo co seu nomeamento.

Duración e contía
A duración das prácticas é de tres a seis meses, no marco
dun programa académico ou dun programa establecido de
capacitación, nun ámbito específico do desenvolvemento.

Lugar

A contía da bolsa da FAO é de 700 dólares ao mes. Os
bolseiros patrocinados por outras institucións reciben unha
dotación de acordo co estipulado nela.

Na sede da FAO, en Roma, ou nalgunha das súas
numerosas oficinas descentralizadas de todo o mundo.

Prazos de solicitude
Non se establece prazo, depende das vacantes.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
UNAIDS ofrece prácticas para colaborar nas súas tarefas e afondar nas súas políticas, actividades e metas.

ONU SIDA (UNAIDS)
Requisitos

Proceso de selección

Estar cursando estudos superiores que conduzan a unha
titulación oficial de grao ou posgrao e equivalentes.

Para máis información: http://www.unaids.org

Lugar

Duración e contía

Sede en Xenebra (Suíza).

A duración varía entre as 6 semanas e os 3 meses. Non son
remuneradas.

Prazos de solicitude
No primeiro trimestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O programa de Mozos Profesionais en Prácticas (ou JPO, do inglés "Junior Professional Officers"
) ampárase en acordos específicos contraídos por España con diversos organismos multilaterais: co Programa
das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), co Fondo das Nacións Unidas para a Infancia
(UNICEF), co Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) e co programa Mundial de
Alimentos (PMA).
É un programa dirixido a mozos profesionais con titulación universitaria superior que estean interesados en
iniciar unha carreira profesional dentro do sistema das Nacións Unidas.

NACIÓNS UNIDAS – AECID. PROGRAMA DE MOZOS PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Os candidatos son preseleccionados pola Axencia Española de Coope
o Desenvolvemento (AECID). Posteriormente, os servizos de recrutame
organismo internacional efectúan conxuntamente coa AECID a selecció
aspirantes, mediante entrevista persoal e en función das características
desexa cubrir.

Non ter máis de 32 anos na data de peche da
convocatoria.
Ter un título de máster ou equivalente, preferentemente
nas áreas de economía, ciencias sociais, xestión e, en
xeral, nas disciplinas relacionadas coa cooperación ao
desenvolvemento.
Ter, como mínimo, dous anos de experiencia profesional
remunerada nun eido relevante, preferiblemente nun país
en desenvolvemento.
Valoraranse especialmente os títulos, diplomas ou
coñecementos adicionais sobre materias relativas á
cooperación, así como a experiencia de traballo nestes
países.
Dominio excelente de dúas das seguientes linguas: Inglés,
Francés e Español. Valorarase tamén o coñecemento
doutros idiomas útiles para o exercicio da actividade (ruso,
portugués, árabe).
Compromiso coa realización do traballo, tanto individual
coma en equipo. Capacidade para a programación de
actividades e claridade na expresión de ideas.
Adaptación ao medio, tanto física como profesionalmente,
e flexibilidade para traballar con persoas de diferentes
países, linguas e culturas.
Bos coñecementos de informática.

Máis información:
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2018/

Duración e contía

Contrato dun ano de duración prorrogable a outro. O salario correspónd
profesional ao servizo das Nacións Unidas, arredor dos 2.600/3.000€ m
experimentar variacións segundo o custo de vida no país de destino.

Lugar
Ofrécese a oportunidade de adquirir experiencia profesional
no deseño, supervisión, execución e avaliación de proxectos
de cooperación impulsados e xestionados polas oficinas
rexionais ou locais do organismo internacional contratante.
Ocasionalmente, as prazas poden estar localizadas nas
propias sedes centrais.

Prazos de solicitude
A convocatoria realízase xeralmente no primeiro trimestre
do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O ITC quere fomentar un mellor coñecemento das materias relacionadas coa promoción do comercio a nivel
internacional. O organismo ofrécelle ás súas divisións a colaboración de selectos estudantes especializados en
campos relevantes como a economía, a promoción do comercio, o desenvolvemento de produtos e mercados,
os sistemas de información comercial ou o dereito comercial internacional.

INTERNACIONAL TRADE CENTRE (ITC)
Requisitos

Proceso de selección
Envíase o CV e un certificado de matrícula no centro
universitario, e a solicitude entra nunha bolsa, onde
permanece activa durante 6 meses. Unha vez pasado ese
prazo pódese renovar a candidatura.
Para máis información: http://www.intracem.org

Estar cursando unha licenciatura ou mestría no momento
da convocatoria e continuar cos seus estudos ao tempo
que realizan as prácticas.
Facer polo menos 4 cursos nunha universidade ou centro
análogo.
Coñecementos de inglés e/ou francés.

Lugar

Duración e contía

Sede do ITC en Xenebra (Suíza).

Teñen unha duración de 2 a 8 meses e non ofrecen
remuneración.

Prazos de solicitude
O prazo está aberto durante todo o ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O obxectivo é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos e obter a experiencia
de traballar no ámbito internacional.

BANCO MUNDIAL. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Estar licenciado e matriculado nun programa de mestría
ou terceiro ciclo.
Terán preferencia os estudos de: economía, finanzas,
desenvolvemento, ciencias sociais, agricultura, medio
ambiente, desenvolvemento do sector privado e campos
relativos.
Nivel de inglés fluído e coñecemento doutras linguas como
francés, español, ruso, árabe, portugués e chinés.

Os departamentos do BM escollen os mellores perfís
segundo as súas necesidades.
Máis información en: http://www.bancomundial.org

Duración e contía
O BM paga un salario e outorga unha axuda de viaxe. A
estadía mínima é de 4 semanas.

Lugar
Sede do BM (Washington, Estados Unidos).

Prazos de solicitude
A solicitude faise en liña segundo o período:
De xuño a setembro: candidaturas entre o 1 de decembro
e o 31 de xaneiro.
De decembro a marzo: candidaturas entre o 1 de
setembro e o 31 de outubro.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O programa de Mozos Profesionais está pensado para xuventude altamente cualificada en áreas relevantes
para o Banco Mundial: economía, finanzas, educación, saúde pública, ciencias sociais, enxeñería, urbanismo e
xestión dos recursos naturais.

BANCO MUNDIAL. PROGRAMA DE MOZOS PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán dun estado membro do Banco Mundial.
Ter menos de 32 anos.
Posuír unha mestría ou equivalente cando se solicita a
praza.
Acreditar experiencia profesional mínima de 3 anos ou
estudos de doutoramento.
Dominio do inglés e valorarase o coñecemento doutras
linguas adicionais.
Estar especializado nun campo relevante para o Banco
Mundial.
Compromiso e paixón polo desenvolvemento internacional.
Ter un bo expediente académico.
Posuír habilidades sociais para relacionarse nun entorno
internacional.
Capacidade de adaptación.
Sensibilización coa pobreza.
Dispoñibilidade para viaxes e traslados.

Candidatura espontánea e selección segundo as
necesidades da organización. Os preseleccionados deberán
enviar máis información e realizar unha entrevista.
Máis información en: http://www.bancomundial.org/es/workwith-us

Duración e contía
24 meses antes de obter un posto fixo na organización. O
salario depende do destino e inclúe aloxamento e seguro
médico.

Lugar
Países onde o Banco Mundial desenvolve os seus proxectos
e na súa sede en Washington (Estados Unidos).

Prazos de solicitude
A solicitude online realízase entre o 1 de maio e o 30 de
xuño de cada ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O obxectivo é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos e traballar nun
ambiente internacional.

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE XUSTIZA (TIX)
Requisitos

Duración e contía
A duración varía de 1 a 3 meses. Non se contempla
remuneración e o candidato deberá proverse de seguro
médico e de viaxe.

Ser estudante ou licenciado en Dereito.
Dominar como mínimo unha das linguas de traballo da
institución (francés e inglés).

Lugar
Sede do TIX (A Haia, Holanda).

Prazos de solicitude
Cubrir a solicitude en liña e enviar unha carta de
recomendación.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
As prácticas na OIT ofrecen unha oportunidade aos estudantes que queren incrementar os seus coñecementos
sobre as cuestións relevantes a nivel internacional, involucrándoos directamente no traballo da OIT e na
aplicación dos seus principios.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO (OIT)
Requisitos

Proceso de selección

Mestría, licenciatura ou alumnos de último ano.
Estudos en disciplinas relevantes para a OIT: ciencias
políticas e sociais, dereito Internacional, relacións laborais
e ciencias económicas.
Bo nivel dunha das linguas de traballo da OIT: español,
inglés ou francés.
Adaptabilidade a un eido internacional, multicultural e
plurilingüe.
Habilidades comunicativas.
Iniciativa e capacidade para traballar individualmente e en
equipo.

Presentación do formulario de solicitude e dunha carta de
presentación na páxina web da OIT.
Para máis información:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm

Duración e contía
Entre 3 e 6 meses. No caso de non percibir ningunha
remuneración a OIT ofrece un subsidio suplementario, que
cubre os custos básicos de subsistencia.

Lugar
Sede da OIT en Xenebra e outras oficinas.

Prazos de solicitude
A solicitude faise en liña con certa antelación ao período de
prácticas desexado. As prácticas ofertadas publícanse nos
meses de xaneiro e xuño de cada ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A OTAN ofrece prácticas remuneradas nas seguintes áreas: política de defensa, xestión executiva, Oficina de
Seguridade da OTAN, operacións, asuntos políticos e política de seguridade, diplomacia, Oficina de Recursos
da OTAN e en Axencias: IMS (Persoal Militar Internacional), SHAPE, NC3A, NAMA, etc.

ORGANIZACIÓN DO TRATADO DO ATLÁNTICO NORTE (OTAN)
Requisitos

Proceso de selección

Ter cursados polo menos dous anos de estudos
superiores (ou estar recén graduado) dalgunha das
seguintes disciplinas: ciencias políticas, relacións
internacionais, estudos de seguridade, economía,
finanzas, recursos humanos, informática, deseño gráfico e
web, biblioteconomía, enxeñarías ou comunicación.
Idade mínima de 21 anos.
Ser cidadán dun país pertencente á OTAN.
Nivel alto de inglés e/ou francés (valoraranse
coñecementos de ruso e/ou árabe).

Máis información en: http://www.nato.int

Duración e contía
A duración é de aproximadamente 6 meses.
A contía da bolsa é de 800€ brutos ao mes.

Lugar
Na sede da OTAN en Bruxelas e noutras oficinas.

Prazos de solicitude
No primeiro trimestre do ano tanto para as estadías de
primavera como para as de outono que se realizarán no ano
seguinte.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
Os obxectivos do programa de pasantías:
Proporcionar aos estudantes de licenciatura e posgrao de diversos campos académicos, experiencia
práctica nas oficinas das Nacións Unidas.
Dar a coñecer o traballo das Nacións Unidas.
Facilitar ás Nacións Unidas a asistencia de estudantes altamente cualificados e especializados en
diversos campos profesionais.

NACIÓNS UNIDAS. PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA SEDE DA ONU
Requisitos

Proceso de selección

Estudantes de mestría.
Nivel fluído de inglés e/ou francés.

Máis información en: http://www.un.org

Lugar

Duración e contía

Sede das Nacións Unidas en Nova York.

Non son remuneradas

Prazos de solicitude
Hai 3 períodos que coinciden con primavera, verán e outono.
O prazo de inscrición remata 4 meses antes do comezo das
prácticas.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O programa de prácticas do FMI ofrece sobre 50 prazas a estudantes prometedores que cursan estudos de
macroeconomía, ou campos relacionados, para acadar unha maior comprensión do traballo do FMI.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Estar próximo a finalizar o terceiro ciclo no ámbito da
macroeconomía, do dereito ou relativo.
Estar cursando estudos universitarios.
Ser menor de 32 anos.
Ter un bo nivel de inglés e coñecementos informáticos.

Os mellores candidatos son presentados aos departamentos
que escollen segundo as súas necesidades os perfís máis
axeitados.
Máis información en: http://www.imf.org

Lugar

Duración e contía

Sede do FMI (Washington DC, Estados Unidos).
Durante un período de 10 a 12 semanas os estudantes
traballan baixo a supervisión dun experto economista no
desenvolvemento dun proxecto de investigación e
preparación dun traballo. Neste período os bolseiros reciben
un salario similar ao do persoal do FMI.

Prazos de solicitude
A solicitude faise en liña entre decembro e xaneiro do ano
do período de prácticas desexado, que será realizado entre
os meses de xuño e outubro.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
Este programa está dirixido a licenciados cun excelente expediente académico que queiran obter experiencia
laboral antes de continuar estudando ou empezar a traballar.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). PROGRAMA DE ASISTENTES DE
INVESTIGACIÓN (RAP)
Requisitos

Proceso de selección

Estar licenciado ou ter unha mestría en Económicas,
Informática , Matemáticas, Estatística ou Administración
de Empresas.
Ter un excelente expediente académico.
Inglés fluído.
Coñecementos informáticos.
Dotes comunicativas e habilidades sociais.

Candidatura espontánea e selección segundo as
necesidades da organización. Os preseleccionados deberán
completar a información e realizar unha entrevista.
Máis información en: http://www.imf.org/external/

Duración e contía
A duración é de dous anos, mentres que o salario depende
do destino e inclúe aloxamento e seguro médico.

Lugar
Sede do FMI en Washington (Estados Unidos).

Prazos de solicitude
A solicitude realízase online durante todo o ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
A Corte Penal Internacional ofrece a oportunidade de coñecer o seu funcionamento, obxectivos e desafíos a
estudantes de Dereito.

CORTE PENAL INTERNACIONAL. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Ser licenciado ou cursar os últimos anos da licenciatura en
Dereito no momento da convocatoria. Para posicións que
non requiren formación legal poden ser licenciados en
historia, relacións internacionais, ciencias políticas,
periodismo, tradución e interpretación, psicoloxía, etc.
Ter un bo expediente académico.
Ter coñecementos informáticos.
Ser menor de 35 anos.
Dominar como mínimo unha das linguas de traballo da
institución (francés e inglés). Valóranse coñecementos de
castelán, ruso, chinés ou árabe.

A candidatura deberá incluír CV e carta de motivación xunto
coa documentación requirida.
Máis información en: http://www.icc-cpi.int

Duración e contía
A duración será de 3 a 6 meses. As prácticas non son
remuneradas pero, baixo circunstancias excepcionais,
podería asignarse unha axuda económica.

Lugar
Nos órganos de Presidencia e Cámaras, Oficina do Fiscal e
no Rexistro.
Sede da Corte Penal Internacional (A Haia, Países Baixos).

Prazos de solicitude
Os prazos de solicitude varían segundo o órgano
participante.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
O Consello de Europa ofrece prácticas non remuneradas:
Poden solicitalas os nacionais dos Estados membros do Consello de Europa, existindo dous períodos de
prácticas (marzo-xullo/ setembro-decembro) cos seus prazos de inscrición correspondentes. Non se ofrecen
prácticas de tradución.

CONSELLO DE EUROPA
Requisitos

Proceso de selección

Ser nacional dun dos estados membros do Consello de
Europa.
Ser titulado universitario.
Ter un moi bo coñecemento dun dos dous idiomas oficiais
(inglés ou francés) do Consello de Europa xunto cunha
boa capacidade de redacción. Apréciase un bo
coñecemento doutra lingua oficial.

Máis información aquí.

Duración e contía
A duración das prácticas será de entre 4 e 5 meses

Lugar
No Consello de Europa en Estrasburgo.

Prazos de solicitude
Hay dúas sesións de prácticas cada ano: de marzo a xullo
(para o que o plazo de solicitude comeza en setembro) e de
setembro a xaneiro (para o que o prazo de solicitude
comeza no primeiro trimestre do ano).
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.5. Organismos e Organizacións internacionais
Nun posto como JPA úsanse as habilidades de análise, os coñecementos informáticos e a capacidade
investigadora para traballar con empregados sénior do Banco Mundial. Obtense así unha primeira experiencia
nos desafíos do desenvolvemento e redución da pobreza. Despois poderase aplicar esta experiencia na
consultaría, a función pública ou o ensino.

BANCO MUNDIAL. PROGRAMA DE PROFESIONAIS JUNIOR ASOCIADOS (JPA)
Requisitos

Proceso de selección

Estar licenciado, ter unha mestría ou ser candidato ao
doutoramento.
Non ter máis de 28 anos.
Ter un bo expediente académico.
Coñecementos de economía, finanzas, desenvolvemento
humano, ciencias sociais, agricultura, medio ambiente,
desenvolvemento do sector privado e/ou outros campos
relacionados.

Candidatura espontánea e selección segundo as
necesidades da organización. Os preseleccionados deberán
enviar máis información e realizar unha entrevista.
Máis información en: http://www.bancomundial.org

Duración e contía

Lugar

A duración é de dous anos non renovables. O salario
depende do destino, e inclúe aloxamento e seguro médico.

Países onde o Banco Mundial desenvolve os seus proxectos
e na sede en Washington (Estados Unidos).

Prazos de solicitude
A solicitude realízase online durante todo o ano.
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