PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
EDITAL N° 002/2021- RETIFICADO

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS – JARDIM BOTÂNICO DE PORTO ALEGRE
Gestão Socioambiental, Uso Público
O Jardim Botânico de Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e
Infraestrutura, comunica aos interessados o processo seletivo de voluntários, no âmbito da
Portaria SEMA nº 158 de 2020 que dispõe sobre o Programa de Voluntariado.
01 - OBJETIVOS:
Realização de um diagnóstico que caracterize o perfil do visitante para subsidiar o
planejamento de uso público.
02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a)Obter dados quanto ao perfil dos visitantes;
b)Orientar e repassar informações aos visitantes.
03- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS:
a) Aplicação de questionário aos visitantes;
b) Relatório fotográfico das atividades;
As atividades serão realizadas nos dias 09, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23 e 24 de outubro, das 9h
às 17h, na área de visitação do Jardim Botânico. Haverá treinamento no dia 08 de outubro
para realizar as atividades, não sendo necessário conhecimento prévio.
Os dados sobre o perfil do visitante serão coletados por meio de entrevistas e aplicação de um
questionário. Os voluntários trabalharão em duplas ou trios e farão as entrevistas segundo os
encontros com visitantes ao longo de um percurso estabelecido no parque. Após o final do dia,
os questionários serão colocados em envelopes identificados com o nome dos entrevistadores
e data e entregues ao servidor designado .
O trabalho será realizado em locais abertos e mesmo em caso de chuva, por isso é importante
ressaltar que o voluntário precisa possuir condições físicas para realizar atendimento ao
público nesses locais, e utilizar roupas e calçados adequados às atividades.

04 - VAGAS OFERTADAS E PÚBLICO ALVO:
5 vagas - aplicação de questionários, sendo duas vagas para os dias (12, 14, 20 e 22 de
outubro) e três vagas para os dias (09,10,16,17,23 e 24 de outubro).
Público Alvo: pessoas que gostem de trabalhar ao ar livre e tenham facilidade de comunicação.
A atividade não é recomendada para pessoas com dificuldades cardiorrespiratórias ou
problemas musculares, nem para o grupo de risco ao COVID- 19.
05- DURAÇÃO DO VOLUNTARIADO:
As ações do voluntariado serão realizadas nos dias 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23 e 24 de
outubro de 2021. A carga horária diária será de 8 horas, das 9 às 17 h. Os voluntários poderão
optar pelo trabalho nos dias 12, 14, 20 e 22 de outubro ou para os dias 09,10,16,17,23 e 24 de
outubro. Todos deverão participar da capacitação no dia 08 de outubro.
A capacitação presencial será realizada no dia 08 de outubro de 2021 no auditório do Jardim
Botânico situado na Rua Dr. Salvador França, 1427 – Porto Alegre, das 9h às 12h. O primeiro dia
da ação será 09 de outubro de 2021 e o último 24 de outubro de 2021, nos dias especificados
anteriormente. O encerramento acontecerá no dia 25 de outubro de 2021, no auditório do
Jardim Botânico situado na Rua Dr. Salvador França, 1427 – Porto Alegre, das 10h às 12h.
*Data
30/08/21 a 12/09/21
16/09/2021
17/09/2021
17/09/21 a 24/09/21
22/09/21 a 07/08/21
08/10/2021
09/10/2021
24/10/21
25/10/21

Atividade
Inscrições no Edital
Publicação dos selecionados no site
Inscrição no curso de voluntariado
Voluntários selecionados devem encaminhar
documentação para formalização da vaga
Período para realização do curso online sobre o
Programa de Voluntário
Capacitação presencial ao Edital 002 de 2021
Início das atividades
Último dia de atividades
Encerramento das atividades

Capacitação Online: para a realização das atividades previstas neste Edital é necessário que
todos os voluntários inscritos realizem a inscrição no curso básico do Programa de Voluntariado
na data de 17/09/2021 através do link que será disponibilizado por e-mail.O curso deve ser
finalizado até o início das atividades.

06- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
Não será dado qualquer auxílio de custo para os voluntários. Não serão oferecidos alojamento,
transporte nem alimentação aos voluntários. As atividades serão realizadas na área urbana de

Porto Alegre em locais de fácil acesso, ficando a cargo do voluntário o deslocamento.
Recomendamos que o voluntário leve uma garrafa d’água e um lanche básico para se manter
hidratado e alimentado durante o seu turno de trabalho. Os itens essenciais para o
voluntariado são calçados adequados para a situação; protetor solar e repelente; máscara de
proteção COVID-19.
Serão fornecidos aos participantes coletes de identificação do Programa de Voluntariado. Os
mesmos serão entregues na capacitação presencial, devendo ser devolvidos ao final das
atividades.
Orientações Covid:
-

Caberá ao voluntário levar máscaras de proteção e frascos individuais de álcool em gel;
As atividades serão, predominantemente, em ambiente aberto;
Em caso de sintomas do COVID-19 nos 14 dias anteriores à campanha, deverá ser
avisada a comissão organizadora.
Em caso de sintomas do COVID-19 durante a campanha, a supervisão deverá ser
avisada para poder substituir o voluntário.
Serão respeitadas as normas vigentes de distanciamento controlado.

07- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Os principais critérios de seleção serão o perfil do voluntário, conforme ficha de inscrição, e a
proximidade com o Jardim Botânico de Porto Alegre. Será dada a preferência aos voluntários
selecionados no Edital 002 de 2021, publicado em 12 de fevereiro do corrente ano.
Não serão selecionadas pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, exceto aquelas
que já estiverem com esquema vacinal completo acrescido dos 15 dias de janela de
imunização.
08- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Será fornecido certificado de horas para os voluntários que cumprirem suas atividades
conforme Termo de Adesão e Plano de Trabalho.

