
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO VOLUNTARIADO 

 

 
 

 

 

 

 

  



BEM VINDOS AO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS 

CIRANDA DO BEM 

 

 

SOBRE NÓS: 

O grupo de voluntários CIRANDA DO BEM foi criado pelos Colaboradores da Econorte 

com a Missão de promover ações de interesse social e comunitário e contribuir para um 

mundo mais justo e mais solidário. 

Somos um grupo engajado, participante e consciente, compromissado com a nossa 

Missão e atuamos pautados pelo comprometimento com a ação voluntária que 

acreditamos de forma pontual ou em programas permanentes, e que tenham por 

objetivo transformar um quadro de vulnerabilidade social e/ou ambiental por meio do 

nosso apoio. 

 

 

O QUE É SER VOLUNTÁRIO?  

 

É ser um agente de transformação que motivado pelos valores de participação e 

solidariedade doa seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não 

remunerada, para causas de interesse social e comunitário. É a oportunidade de cada 

cidadão participar ativamente de ações para melhorar a sua comunidade. Ser Voluntário 

é saber que aquilo que você faz bem, pode fazer bem para alguém!  

 

 

POR QUE SER VOLUNTÁRIO? 

 

Além da satisfação em saber que você está contribuindo para um mundo melhor, ser 

Voluntário também desenvolve habilidades e competências importantes como liderança, 

cooperação, trabalho em equipe, capacidade de planejamento, além de aumentar o 

conhecimento e ampliar as relações interpessoais. 

 

 

O QUE É VOLUNTARIADO EMPRESARIAL? 

 

O Voluntariado Empresarial é um conjunto de ações realizadas por empresas para 

incentivar e apoiar o envolvimento de seus funcionários em atividades voluntárias na 

comunidade. Assim, a Econorte está apoiando e incentivando os seus funcionários na 

criação do CIRANDA DO BEM. É também, uma oportunidade para a empresa 

compartilhar os seus valores e as suas práticas sociais com os seus funcionários e 

promover o desenvolvimento do capital humano reunido na organização. 

 

 

QUAIS AS FORMAS E OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO COMO 

VOLUNTÁRIO? 

 

Além dos projetos sociais que a empresa já possui e que estão abertos à participação 

de voluntários, o Comitê do Ciranda do Bem está selecionando oportunidades e 



parcerias junto às comunidades para o exercício do voluntariado. As opções estarão 

disponíveis no site: www.cirandadobemeconorte.com que você pode acessar do 

computador, do tablete ou do celular ou, ainda, ver nos murais. 

 

 

COMO EU ESCOLHO O PROJETO QUE EU QUERO TRABALHAR? 

O exercício do voluntariado é um trabalho de constante dedicação e amor. Portanto, 

quando for escolher, nos projetos disponíveis, o que você gostaria de participar, procure 

optar por aquele que tenha mais afinidade com os seus valores, com as suas 

habilidades e que lhe tragam uma compensação pessoal. Lembre-se, devemos fazer 

aquilo que nos faz bem! 

O trabalho voluntário não exige especialidade nenhuma, basta querer! O importante é 

refletir sobre: o que gosta de fazer, sua disponibilidade de tempo; o talento que deseja 

partilhar, entender as motivações, e ainda escolher com que público e em que área 

gostaria de atuar, sabendo que deve haver uma coerência entre seus valores pessoais 

com os da organização. Importante também compreender que todas as atividades 

voluntárias possuem desafios a serem enfrentados no seu dia a dia! 

 

COMO EU FORMALIZO MINHA PARTICIPAÇÃO? 

Você formaliza a sua participação preenchendo a ficha de inscrição do Grupo de 

Voluntários CIRANDA DO BEM. Feito isto, pronto, você já é um Voluntário e faz parte 

do Grupo. Este formulário esta disponível no site www.cirandadobemeconorte.com ou 

nos formulários disponíveis no seu departamento. 

E quando for chamado a atuar no projeto escolhido, você irá assinar um termo de 

adesão com a entidade que receberá o trabalho voluntário. 

 

POSSO EXERCER O VOLUNTÁRIADO EM HORÁRIO DE TRABALHO? COMO 

FUNCIONA? 

A empresa poderá fazer a doação de horas profissionais destinadas ao trabalho 

voluntário. Isto ocorrerá, excepcionalmente, quando esta atividade ocorrer em dias úteis 

e coincidirem com o período de trabalho. O número de horas/ano é previamente definido 

e deve ser antecipadamente agendada e autorizada pelo Comitê de Voluntários e RH. 

 

 

 

  



LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO        

   

Lei do serviço voluntário nº. 9.608 de 18.02.1998  

Caracteriza como trabalho voluntário 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 social, inclusive de mutualidade. (Ver abaixo Lei do Serviço Voluntário) 

Termo de Adesão ao trabalho voluntário: é requisito legal que a Lei 9.608/98 

estabelece para que o trabalho voluntário seja realizado. É um contrato que deve ser 

assinado pelas partes interessadas, voluntário e entidade, e nele estão descritas as 

condições e objeto do trabalho.  

 

IMPORTANTE: O Voluntário pode se desligar a qualquer momento e, à sua 

vontade, do exercício do voluntariado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Lei do Serviço Voluntário 

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998  

Dispõe sobre o trabalho 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 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 social, inclusive mutualidade.  

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 de 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. 

  

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

 

 



REGRAS E PROCEDIMENTOS DO CIRANDA DO BEM     

 

Procedimentos para se tornar voluntário do CIRANDA DO BEM:  

1. Ter mais de 18 anos. (salvo quando familiar do colaborador, em ações específicas e 

acompanhados pelos pais e com a autorização destes). 

2. Preencher ficha de interesse/cadastro; 

3. Assinar o Termo de Adesão;  

4. Conhecer o projeto e as oportunidades de trabalho voluntário.  

 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

O corpo de voluntariado do CIRANDA DO BEM deve estar sujeito à obediência de um 

regimento interno que disciplina as normas de conduta e procedimentos durante o 

período de exercício da função.  

 

Apesar do trabalho não ser remunerado, requer grande senso de responsabilidade, 

interesse e profissionalismo. Assim, o regimento interno discorre, de forma clara e direta, 

sobre todos os pontos que possam garantir a qualidade do trabalho, a pontualidade e 

assiduidade, a participação em reuniões, treinamento e eventos, o uso de equipamentos 

da organização, a forma de trajar-se e o contato com os beneficiários da entidade. 

 

O trabalho do voluntário é complementar, mas essencial, pois adiciona seu talento, amor 

e dedicação às causas sociais.  

 

Prestar um trabalho voluntário não é uma atitude casual, mas atividade realizada com 

consciência, responsabilidade e comprometimento. 

  

O voluntário é aquele que doa seu tempo, serviço, talento em prol de uma causa em 

que acredita. Prestar um serviço voluntário não é uma atitude casual, deve ser realizado 

com consciência, responsabilidade e comprometimento, portanto requer algumas 

condições e orientações básicas de procedimentos: 

 

1. Conhecer e identificar-se com os objetivos do CIRANDA DO BEM.  

2. Manter-se atualizado dos projetos e oportunidades de trabalho voluntário do 

CIRANDA DO BEM por meio do site www.cirandadobemeconorte.com, 

comunicados, e-mails, etc. O Coordenador de voluntários envia comunicados e 

espera-se que os voluntários leiam os e-mails, os boletins eletrônicos e os 

cartazes afixados nos murais. 

3. Assistir a ao treinamento acerca do projeto escolhido; descritivo de função, 

normas e procedimentos. 

4. Ser assíduo e pontual nos dias definidos para o trabalho voluntário. Seu setor de 

atividades e seu horário são determinados em função de suas aptidões, 

disponibilidade, seus interesses evidenciados na entrevista e nas necessidades 

de cada área de atuação.  

5. Notificar eventuais faltas com antecedência para sua substituição.  

6. Comunicar seu período de férias ou afastamentos com antecedência.  



7. Participar das reuniões e cursos para os quais for convocado.  

8. Cumprir com atenção todas as tarefas do descritivo de suas funções como 

voluntário  

9. Aceitar supervisão, controle e eventuais críticas de seus coordenadores.  

10. Trabalhar em harmonia com a sua equipe de voluntários e com as demais 

equipes.  

11. Usar telefones, computadores somente para tarefas ligadas ao trabalho 

voluntário.  

12. Não usar o nome do CIRANDA DO BEM / ECONORTE para angariar fundos ou 

pedir donativos sem autorização do Grupo de Voluntários. 

13. Para possível reembolso de despesas, pedir autorização prévia e apresentar 

relatório e comprovantes.  

14. Não são permitidas vendas de qualquer espécie, arrecadação de valores e 

abaixo-assinados, no ambiente de trabalho.  

15. Manter atualizados endereço, e-mail e telefone.  

16. Não dar declarações à imprensa ou participar de palestras, debates, etc, sem 

autorização prévia do Coordenador do Comitê do CIRANDA DO BEM ou 

Diretoria da ECONORTE.  

17. Em caso de afastamento ou desligamento, comunicar com antecedência à 

coordenação de voluntários.  

18. Em eventos no CIRANDA DO BEM, ou promovidos pelo CIRANDA DO BEM / 

ECONORTE, não divulgar ou fazer propaganda de negócios próprios ou oferecer 

serviços particulares.  

19. Quando representando o CIRANDA DO BEM jamais divulgar outros serviços ou 

produtos, nem distribuir folhetos, propagandas ou outros meios de divulgação de 

atividades que não as do CIRANDA DO BEM / ECONORTE.  

20. Quando for proferir palestra em eventos internos, externos, ou representando o 

CIRANDA DO BEM / ECONORTE chegar sempre com 15 minutos de 

antecedência ao horário marcado. Deixar sempre um telefone de contato 

atualizado.  

21. Após usar equipamentos eletrônicos, como computador, impressora ou projetor, 

certificar-se de que foram desligados.  

22. Todas as críticas e sugestões devem ser levadas à Coordenação, que irá 

providenciar as soluções ou modificações necessárias.  

23. Estar devidamente paramentado de acordo com as orientações recebidas da 

Instituição beneficiada ou pelo Comitê de voluntários quando a atividade 

necessitar de equipamentos especiais ou de segurança. 

24. Não utilizar uniforme, crachás da empresa no exercício do trabalho voluntário. 

25. Zelar pelo material recebido. 

26. Trabalhar em equipe com entusiasmo, iniciativa e otimismo.  

27. Participar de treinamentos e cursos de atualização sugeridos.  

28. Enfrentar as possíveis dificuldades com persistência, disciplina e 

comprometimento.  

29. Acreditar que o seu talento enriquece o trabalho do grupo de Voluntários Ciranda 

do Bem e entidades envolvidas.  

30. Participar do treinamento e capacitação oferecidos pelo grupo CIRANDA DO 

BEM e entidades parceiras quando necessário. 

 



A discordância ou o descumprimento das normas acima acarretará o afastamento ou 

desligamento do voluntário. 

 

DIREITOS – DEVERES –BENEFÍCIOS 

Direitos  

 Ser reconhecido e tratado como alguém que coopera e faz parte da equipe;  

 Ser designado para um trabalho adequado e que satisfaça suas expectativas;  

 Assumir responsabilidades crescentes e funções variadas;  

 Estar bem informado sobre a organização social e seus programas;  

 Receber treinamento no trabalho e educação continuada;  

 Receber orientação, encorajamento e reconhecimento;  

 Ser reembolsado de despesas sempre que possível;  

 Ser ouvido e receber uma avaliação de desempenho periodicamente.  

 

Deveres  

 Manter um bom relacionamento de trabalho com a equipe remunerada e demais 

voluntários;  

 Assumir compromissos com o trabalho a ele designado;  

 Ser confiável e sincero;  

 Responder adequadamente aos objetivos e programas da organização social;  

 Manter a integridade da organização social e respeitar as informações 

confidenciais;  

 Desempenhar suas obrigações prontamente, com segurança e entusiasmo;  

 Ser receptivo a novos ensinamentos e tomar parte nas sessões de orientação e 

treinamento;  

 Aceitar as orientações e decisões do coordenador de voluntários;  

 Informar com antecedência, quando estiver impossibilitado de atender um 

compromisso.  

 

Benefícios  

 Aprender no trabalho;  

 Fazer novas amizades;  

 Ganhar valiosas percepção e experiência, que auxiliam na vida pessoal e 

profissional;  

 Encontrar satisfação em um trabalho bem feito, e melhorar a autoconfiança;  

 Fazer da sua comunidade um lugar melhor para se viver.  

 Participar da construção de uma sociedade mais justa e digna.  

 

  



 

 

 

 

 

Palavra Final:  

 

Voluntário, Agora é com Você! Você pode fazer a diferença!  

 

O Voluntariado é uma oportunidade de exercício de cidadania e solidariedade. Todos 

ganham quando alguém se dispõe a fazer diferença na vida de outras pessoas. Ganha 

quem recebe, seja um projeto, uma causa ou uma organização social, pois tem seus 

recursos ampliados e otimizados. Ganha toda a sociedade que reconhece no cidadão o 

seu grande potencial transformador. E principalmente ganha o voluntário, que doa seu 

tempo, trabalho e talento. 

O CIRANDA DO BEM / ECONORTE orienta as pessoas mostrando que o voluntariado 

é uma atitude consciente, responsável, que exige muito comprometimento e que deve 

trazer muita alegria. O trabalho voluntário é oportunidade de gerar transformações. 

Cada voluntário escolhe onde e como participar dessas mudanças na sociedade, na 

nossa cidade, no mundo, por meio de ações: em organizações sociais, em escolas, em 

grupos da comunidade, promovidas pelas empresas ou no CIRANDA DO BEM / 

ECONORTE.  

 

O voluntário se sente útil, valorizado, reconhecido; percebe no voluntariado a grande 

oportunidade de exercer sua cidadania, de ser solidário e de participar da construção 

de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e melhor. Por tudo isso é que “ser voluntário 

faz bem”. 


