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TERMO DE VOLUNTARIADO 

 

OBJETO: SELEÇÃO DE ASSISTENTE VOLUNTÁRIA/O PARA 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS: BALCÃO DE DIREITOS 

PARA IMIGRANTES HAITIANOS E HAITIANAS – TERMO DE FOMENTO Nº 

865858/2018 DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, PROCESSO Nº 

00135.204179/2018-87.  

O INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL, entidade privada sem fins 

lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

sob o nº 08.623.218/0001-04, com sede na Rua Luís Góis, 1020 – conjunto 3 – 2º andar, 

Mirandópolis – CEP 04043-100, São Paulo – SP, torna público, para o conhecimento 

das/os interessadas/os, que realizará a Seleção de Assistente Voluntária/o no âmbito 

do Programa de Voluntariado do Balcão de Direitos de Haitianas e Haitianos no Brasil, 

bem como outras nacionalidades. 

1. DESCRIÇÃO DA VAGA / CONDIÇÕES  

1.1. Título da Função:  

✓ Assistente Voluntária/o. 

1.2. Locais de atuação:  

✓ Balcão de Direitos Itinerante de Haitianas e Haitianos, na cidade de São 

Paulo/SP. 

1.3. Carga Horária: exigência de, no mínimo, 4 horas semanais. 

✓ O voluntariado ocorre no horário de 13:00hs às 17:00hs, de segunda-feira à 

quinta-feira e aos sábados quinzenalmente. 

1.4. Regime de contratação: Voluntário/a. 

✓ Voluntariado. 

✓ Não há ajuda de custo com alimentação e transporte. 

✓ Verificar-se-á a disponibilidade de material para cada ação, conforme demanda. 

1.5. Duração do voluntariado: 8 meses. 

 

1.6. Início em 1º de novembro de 2018 e término em 13 de junho de 2019. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

Um grupo de haitianas e haitianos, que sentiu a necessidade de se auto-organizar para 

enfrentar a realidade de racismo, preconceito, discriminação e de violações que seus 

compatriotas encontram ao chegar ao Brasil, tem buscado apoio junto a organizações da 

sociedade civil brasileira que assumem como princípio a defesa e a proteção dos direitos 

humanos.  

Em reuniões e encontros iniciados em setembro de 2014 na cidade de São Paulo (SP), 

com a chegada de muitos imigrantes, inicia-se o trabalho de acompanhamento, 

assessoria e a construção de um espaço de encontro para a comunidade haitiana em São 

Paulo. 

O projeto Balcão de Direitos parte da implementação do Centro de Referência em 

Direitos Humanos que está em ação no centro de São Paulo, de modo itinerante, o que 

favorece o acesso ao atendimento, já que a maioria vive na região. A implementação do 

Centro de Referência em Direitos Humanos está sob a responsabilidade exclusiva do 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil, entidade proponente do projeto junto ao Ministério de 

Direitos Humanos. Esta proposta assume como objetivo geral a integração de 

imigrantes haitianas e haitianos que vivem no Brasil, especificamente na cidade de São 

Paulo, e a melhoria de suas condições de vida, com efetivação de seus direitos e 

preservação de suas identidades por meio de políticas públicas e do fortalecimento de 

sua comunidade no país, com a valorização de suas culturas e identidade. O público 

alvo são imigrantes haitianas e haitianos, mas os atendimentos estarão abertos a 

imigrantes de outras nacionalidades.  

Como decorrência do objeto do projeto, há o interesse de assegurar um espaço 

estruturado para orientação e informação de imigrantes acerca dos seus direitos (saúde, 

educação, trabalho, moradia, transporte, assistência social etc.) estabelecidos pela Nova 

Lei da Migração e demais dispositivos da legislação brasileira, bem como garantir uma 

programação educativa e cultural voltada para capacitação e formação em temas 

diversos e de expressão e difusão de sua arte e cultura, conforme o Programa Nacional 

em Direitos Humanos e em conformidade com o PPA 2016-2019, instrumento de 

planejamento do Governo Federal.  
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Os principais benefícios esperados a partir da execução dessa proposta referem-se a três 

campos: 1) inserção de imigrantes nas políticas públicas, em conformidade com os 

direitos consagrados na legislação nacional e internacional; 2) capacitação dessas/es 

imigrantes sobre a legislação brasileira e internacional que protege seus direitos; e 3) 

valorização da cultura haitiana como instrumento de integração na sociedade brasileira. 

3. PROFISSIONAIS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.1. Serão selecionados/as os seguintes profissionais para o Balcão de Direitos de 

Haitianas e Haitianos no Brasil: 

a. Advocacia: 

● Auxiliar no atendimento jurídico geral do Balcão de direitos, orientando e 

encaminhando as/os imigrantes. 

b. Assistência Social: 

● Auxiliar nos atendimentos do Balcão; 

● Auxiliar nos encaminhamentos e na orientação para os serviços de saúde, 

educação, cursos e inclusão social. 

c. Comunicação Social: 

● Realizar entrevistas com atendidas/os pelo Balcão; 

● Elaborar perfis de imigrantes para difundir suas histórias e culturas; 

● Cobrir atividades desenvolvidas pelo Balcão; 

● Auxiliar a assessoria de comunicação na cobertura de eventos e publicação 

de matérias. 

● Realizar oficinas relacionadas à comunicação, como construção de 

boletins e cartazes. 

d. Fotografia: 

● Realizar cobertura fotográfica de eventos e atividades do Balcão; 

● Auxiliar a assessoria de comunicação em cobertura de atividades, eventos e 

outros; 

● Realizar oficina de fotografia com o público atendido. 

 

e. Formação em Doula ou sexologia:  

● Possibilitar a abertura de um espaço de encontro, de escuta e de troca de 

saberes, compartilhando experiências na perspectiva da humanização; 
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● Mediar rodas de conversa sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde da 

Mulher, violência sexual e doméstica, classe social, raça, etnia, idade e 

orientação sexual; 

● Criar espaço de diálogo, para as/os interessadas/os em aprender mais sobre 

os assuntos relacionados à gestação, parto e cuidados com o bebê. 

f. Gestão administrativa-financeira e contábil:  

● Assessorar rotinas administrativas e gestão de recursos; 

● Orientar sobre documentação, organização e execução de serviços de 

contabilidade em geral. 

g. Informática: 

● Assessoria no suporte técnico e consultoria em informática; 

● Auxiliar a equipe do Balcão, no acompanhamento e desenvolvimento da 

estação de informática; 

● Desenvolver protocolo e realizar a manutenção em computadores. 

h. Licenciatura em Letras ou Pedagogia:  

● Ministrar curso de idiomas junto às/aos imigrantes; 

● Assessorar no planejamento e desenvolvimento dos cursos de idiomas. 

i. Oficinas culturais: 

● Auxiliar na elaboração e execução de eventos culturais previstos no 

projeto; 

j. Psicologia: 

● Orientar e acompanhar as/os atendidas/os pelo Balcão, de acordo com suas 

necessidades; 

● Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo. 

k. Sociologia: 

● Auxiliar a socióloga do projeto bem como a Assessoria Pedagógica em 

atividades como cursos, oficinas e rodas de conversas;  

● Facilitar a compreensão de diferentes manifestações culturais de 

etnias, raça e gênero. 

l. Tradução: 

● Auxiliar na acolhida e acompanhamento dos imigrantes que chegam ao 

Balcão; 

● Auxiliar na tradução de textos para a produção de conteúdo nos idiomas 

francês/creole e espanhol. 
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4. QUALIFICAÇÃO/ REQUISITOS 

a) Ensino Superior ou técnico completo ou cursando; 

b) Formação em Licenciatura em Letras, Pedagogia, Psicologia, Direito, Serviço 

Social, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Técnico em Informática e 

Ciências Sociais ou áreas afins; 

c) Ter no mínimo 21 anos; 

d) Ter flexibilidade e adaptabilidade para lidar com pessoas em um contexto 

cultural diversificado; 

e) Ter capacidade e ética profissional para manter sigilo e confidencialidade a  

respeito das informações sobre as/os imigrantes das quais tiver conhecimento no 

desempenho de suas ações. 

 

5. DA INSCRIÇÃO  

Havendo disponibilidade de, no mínimo, 4 horas semanais no horário de 13:00hs às 

17:00hs e interesse pela vaga, o candidato deverá enviar e-mail com currículo e carta 

motivacional explicando as razões que a/o levaram a candidatar-se à vaga. O endereço 

eletrônico é secretaria@jubileusul.org.br, e o assunto do e-mail deve ser “Assistente 

Voluntária/o 2018”. 

Prazo para envio: 09/10/2018 a 20/10/2018  

6. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS CURRÍCULOS  

A escolha da/o profissional será realizada por uma equipe designada pela diretoria da 

instituição, da qual deverão participar necessariamente pelos menos dois membros do 

INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL. Entraremos em contato no dia 24 de 

outubro de 2018, apenas com as/os selecionadas/os para comparecerem ao treinamento 

no dia 1º de novembro de 2018, em horário comercial. 

7. INÍCIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

A/O candidata/o selecionada/o como Assistente Voluntária/o irá passar por um processo 

de capacitação (obrigatória para o início das atividades), no dia 1º de novembro de 

2018.  

1. DA VIGÊNCIA  

mailto:secretaria@jubileusul.org.br
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O prazo de vigência do voluntariado é de 8 (oito) meses, de 1º de novembro de 2018 a 

13 de junho de 2019. 

2. CALENDÁRIO 

09/10/2018 à 20/10/2018: Prazo de Inscrição.  

24/10/2018: Seleção dos currículos. 

29/10/2018: Resultado da seleção. 

31/10/2018: Treinamento (somente para as/os candidatas/os selecionadas/os). 

01/11/2018: Início do voluntariado. 

13/06/2019: Término do voluntariado, conforme Termo de Fomento. 

Equipe responsável:  

Grupo Gestor Executivo do  

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e  

Coordenação Geral do Projeto Balcão de Direitos. 
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TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTARIADO 

 

1. VOLUNTÁRIA/O: 

 

Nome:  

Identidade:                                       CPF:                                                    

Data de nascimento: 

Telefone: 

Endereço: 

Bairro:                                                                                   CEP:  

E-mail: 

 

2. ENTIDADE: 

O INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL, entidade privada sem fins 

lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

sob o nº 08.623.218/0001-04, com sede na Rua Luis Gois, 1020 – conjunto 3 – 2º andar, 

Mirandópolis – CEP 04043-100, São Paulo – SP. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1) O objeto da prestação de serviço é o atendimento no PROJETO CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS: BALCÃO DE DIREITOS PARA 

IMIGRANTES HAITIANOS E HAITIANAS – TERMO DE FOMENTO Nº 

865858/2018 DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, PROCESSO Nº 

00135.204179/2018-87, na área de __________________________________________, 

nas dependências da entidade parceira 

________________________________________________________, que funciona no 

endereço __________________________________________, por ________ horas 

diárias (semanais), no período da (tarde) entre 13:00 e 17:00 horas, conforme for 

estabelecido pela administração da entidade, dentro da disponibilidade  da/o 

voluntária/o e necessidades do projeto. 

 



 

8 
 

2) A/O Voluntária/o declara, espontaneamente, estar ciente e de acordo com os termos 

da Lei Federal nº 9. 608 de 18/02/98, que dispõe sobre o serviço voluntário, com 

alteração – Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016. 

 

3) As/Os signatárias/os têm conhecimento de que a prestação de serviços ora proposta 

não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim. 

 

4) O presente termo vigora por prazo determinado de oito (oito) meses, com 

possibilidade de renovação, podendo qualquer das partes rescindi-lo a qualquer tempo, 

sem qualquer ônus, com comunicação prévia de 01 (uma) semana. O presente termo vai 

assinado pela/o Voluntária/o, pela representante legal da organização e por duas 

testemunhas. 

 

 5) A/O Voluntária/o AUTORIZA a instituição beneficiária, acima qualificada, a título 

gratuito e em caráter definitivo, irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, 

utilizar o seu nome e sua imagem e voz obtidas, captadas, gravadas e fotografadas nos 

trabalhos da instituição, bem como reproduzidas por qualquer forma de tecnologia para 

uso em atividades de divulgação, seja através de mídia virtual, impressa, televisiva, 

radiodifusão, palestras e seminários, dentre outros. 

 

 

  __________________, _____ de ___________ de ______. 

 

____________________________ 

Voluntária/o 

 

___________________________ 

Presidente 

 

Testemunhas: ______________________________ 

                      ______________________________ 


