
 

DIRETORIA DE IDENTIDADE  
ENVOLVE – VOLUNTARIADO PUCPR 

 
EDITAL Nº 2/2022 

 
PROCESSO SELETIVO QUE VISA A 
COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DE 
VOLUNTÁRIOS E VOLUNTÁRIAS 
PARA O PROJETO DA ENVOLVE – 
VOLUNTARIADO PUCPR NO PROJETO 
SOS RIO BELÉM PROMOVIDO PELO 
LABORATÓRIO DO CLIMA DA PUCPR  

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente Edital tem por objeto regulamentar o processo de seleção interno e a 

participação dos voluntários e voluntárias nas ações do Projeto SOS Rio Belém, 

promovido em colaboração entre as instituições da Comunidade Vila Torres e o 

Laboratório do Clima da PUCPR. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1.  Serão ofertadas 10 (dez) vagas para atuar no projeto. Os participantes podem ser 

estudantes ou alumni. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição será feita, exclusivamente, no link: https://forms.office.com/r/kpPnJb0miT. 

O link poderá ser acessado de qualquer dispositivo compatível (computador, 

notebook, tablet, celular) e com conectividade à Internet.  

3.2. A inscrição estará disponível de 01 de agosto a 07 de agosto de 2022.  

3.3. A inscrição do candidato implica na sua integral adesão a todas as regras que disciplina 

o presente processo seletivo. 

3.4. A inscrição é isenta de taxas. 

3.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto no item 3.2. 

3.6. Não poderão participar da seleção colaboradores do Grupo Marista.  

3.7. A equipe organizadora não se responsabilizará por inscrição não recebida ou recebida 

fora do prazo previsto neste edital, por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas 

com navegadores de Internet, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

3.8. O resultado será divulgado por e-mail até o dia 08 de agosto de 2022. 

 

4. O PROJETO 

4.1. O projeto acontecerá em parceira com escolas e organizações situadas na Vila Torres e 

na PUCPR, câmpus Curitiba.  

4.2. Dos voluntários e voluntárias espera-se as seguintes habilidades:  

https://forms.office.com/r/kpPnJb0miT


a) Desenvolvimento de atividades lúdicas com crianças da faixa etária de 6 a 12 anos; 

b) Monitoramento de grupos de crianças em atividades de educação socioambiental que 

inclui ações como plantio de mudas, passeios pela bacia do Rio Belém, e análises 

ambientais monitoradas por especialistas da PUCPR; 

c) Aptidão para contação de histórias; 

d) Apoio em atividades de exposição de manifestações artísticas (fotografias, desenhos, 

audiovisuais). 

 

4.3 O projeto acontecerá conforme o cronograma abaixo: 

Data Horário Atividade Local 

10/08 15h30 – 17h Encontro formativo 
Oficina “Modelos de 
solidariedade Marista: 
encontre o seu jeito de 
mudar o mundo” 

Diretoria de Identidade (ao lado da 
clínica de odontologia) – PUCPR 

12/08 15h30 – 17h Encontro formativo 
Contextualização e 
planejamento da atividade 

Laboratório do Clima – PUCPR 

17/08 15h30 – 17h Encontro 1: Pensar as 
mudanças climáticas por 
meio de atividades lúdicas 
e artísticas 

A definir: Sala da Capela Nsa. Sra. 
Aparecida / Casa de Francisco e 
Clara 

16/09 15h30 – 17h Encontro formativo 
Contextualização e 
planejamento da atividade 

Laboratório do Clima – PUCPR 

21/09 13h30 – 15h Encontro 2: Plantio de 
mudas  

PUCPR – campus Curitiba 

19/10 13h30 – 17h Encontro 3: Passeio pela 
Bacia do Rio Belém 

Vários pontos de Curitiba – Parque 
São Lourenço, Bosque do Papa, 
Horto Municipal. 

11/11 15h30 – 17h Encontro 4: Planejamento, 

produção e implantação da 
exposição ‘O Rio Belém e 
seus vizinhos – uma linha no 
tempo.’ 

Casa de Francisco e Clara 

Obs.: As datas e horários estão sujeitas a alterações de acordo com a disponibilidade das 
pessoas que representam as instituições envolvidas. 
 

 

5) RESPONSABILIDADES DA ENVOLVE – VOLUNTARIADO PUCPR 

a) Divulgar e selecionar voluntários e voluntárias para o Projeto SOS Rio Belém. Dentre as 

atribuições que competem à Escola e à Envolve, elencam-se:  

b) Planejar, coordenar e mediar a execução das atividades realizadas pelos voluntários e 

voluntárias observando a Doutrina Social da Igreja Católica, as Diretrizes para a Ação 

Evangelizadora do Grupo Marista, as Diretrizes e Direcionamentos para a Rede Marista 

de Solidariedade, a legislação vigente e as limitações orçamentárias e financeiras; 

c) Ministrar formação sobre Identidade e Solidariedade Marista. 

 



6) RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO DO CLIMA 
 

a) Realizar o mapeamento e diagnóstico do território para os temas que tiverem impacto 

nas ações do Projeto SOS Rio Belém; 

b) Oferecer formação com conteúdo pertinente para o desenvolvimento de atuação 

voluntária, fornecendo dados sobre o território e repassando as decisões tomadas 

para o evento; 

c) Designar equipe para acompanhar os voluntários e voluntárias durante a execução da 

ação; 

d) Fornecer materiais para a realização das atividades, palestras, oficinas e ações durante 

as ações de voluntariado; 

e) Emissão de declaração de participação no projeto de voluntariado.  

 

7) REPONSABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 

a) Participar do planejamento das ações do projeto; 

b) Divulgar para crianças e familiares participantes da instituição sobre o projeto; 

c) Organizar termos de autorização dos responsáveis pelas crianças para a realização das 

atividades externas; 

d) Fornecer informações sobre as crianças e o território pertinentes ao projeto. 

 

8) DAS RESPONSABILIDADES DO (A) VOLUNTÁRIO (A) 
 

a) Participar das formações ofertadas pela ENVOLVE e pelo Laboratório do Clima;   

b) Apenas serão justificadas as seguintes ausências:  

i) - Demanda acadêmica comprovada (provas, aulas de campo etc.); 

ii) - Problemas de saúde comprovada; 

iii) - Atividade religiosa comprovada. 

c) Solicitar com antecedência, organizar e zelar pelo material que lhe for confiado e 

fornecido pela ENVOLVE e/ou Laboratório do Clima; 

d) Respeitar o cronograma do projeto, cumprindo os horários estabelecidos, evitando 

transtornos para os demais membros da equipe e para a execução das atividades; 

e) Não ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de entorpecentes ou narcóticos durante as 

ações voluntárias; 

f) Respeitar os costumes, os hábitos, as tradições e as crenças da comunidade onde 

estiver; 

g) Não fazer promessas à comunidade e nem se posicionar sobre temas polêmicos em 

nome da PUCPR; 

h) Agir com discrição, não divulgar fatos e informações locais indiscriminadamente e 

tampouco desacreditar ou criticar abertamente as autoridades locais; 

i) Não aceitar e oferecer qualquer tipo de pagamento ou vantagem pessoal como 

retribuição da comunidade por um trabalho realizado; 



j) Não estabelecer contatos ou prestar declarações em nome da ENVOLVE e/ou 

Laboratório do Clima. Quando entrevistado, falar em seu próprio nome; 

k) Assinar o Termo de Adesão ao Voluntariado; se menor de idade, o Termo de 

Autorização concedido pelo (a) responsável legal; 

l) Estar ciente da Lei do Serviço Voluntario nº 9.608 de 1998 (item 13.4). 

 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com voluntariado.envolve@pucpr.br  
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7.1 Lei do Serviço Voluntário 

 

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicada no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 1998) 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA... 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o -  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de 

fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos 

ou de assistência à pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016) 

Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 

entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o 

objeto e as condições do seu exercício. 

Art. 3º - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo Único: As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 

pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 117 da Independência e 110 da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

 


