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

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:
O regramento e controle da visitação são fundamentais para garantir a proteção ambiental,
assim como a segurança e qualidade da experiência de visitação. Para isso, a realização de um
diagnóstico que caracterize o perfil do visitante é crucial para subsidiar o planejamento de uso
público.
02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a)Quantificar o número de pessoas e de veículos que visitam as localidades;
b)Obter dados quanto ao perfil dos visitantes;
c)Orientar e repassar informações aos visitantes.
03- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS:
a) Recepção e aplicação de questionário aos visitantes;
b) Tabulação dos dados obtidos em planilhas de Excel;
c) Relatório fotográfico das atividades;
As atividades serão realizadas em duplas ou trios no principal ponto de acesso aos visitantes. A
escala de horários será organizada em conjunto com os voluntários, na capacitação presencial
do dia 24/03, podendo ser de 5 a 8 horas diárias. A escala, preferencialmente, intercalará um
dia de trabalho e um dia de repouso. Haverá expediente nos finais de semana e folgas nas
segundas-feiras.

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.
Haverá treinamento para realizar as atividades, não sendo necessário conhecimento prévio.
04 - VAGAS OFERTADAS E PÚBLICO ALVO:
Jardim Botânico: 10 vagas;
Requisitos: Gostar de trabalhar ao ar livre, ter facilidade de comunicação, saber noções de
Excel e ter disposição é fundamental. 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 entre os dias 24 de fevereiro de 2021 e 14 de março
de 2021 e totalizarão, aproximadamente, 80 horas para cada voluntário, compreendendo as
entrevistas e a coleta e tabulação de dados. A carga horária individual será de 20 a 30 horas
semanais.
Data
12/02/2021 até 18/02/2021
12/02/2021 até 18/02/2021
19/02/2021
20/02/2021 até 23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021 até 14/03/2021
16/03/2021

Atividade
Inscrições no Edital
Inscrições no EGOV para a capacitação online
Seleção e publicação dos selecionados
Curso online da escola de governo
Capacitação presencial
Realização de entrevistas e tabulação de dados
Encerramento

Capacitação Online: Para a realização das atividades previstas nesse edital é necessário que
todos os voluntários inscritos realizem o cadastro no portal EGOV entre as datas de 12 a 18 de
fevereiro e realizem o curso online disponibilizado pelo programa na plataforma de ensino a
distância da Escola de Governo através do link
http://sistemareg.seplag.rs.gov.br/reg_sistema_producao/sistema/index.php

06- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
Não serão oferecidos alojamento ou transporte aos voluntários. As atividades serão realizadas
na área urbana de Porto Alegre em locais de fácil acesso, ficando a cargo de cada voluntário se
deslocar até os pontos de coleta de informações.
Orientação gerais:

Não será dado auxílio de custo para os voluntários.
Itens essenciais para o voluntariado são: calçados adequados para a situação; protetor solar e
repelente; máscara de proteção COVID-19.
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.
Orientações Covid:
-

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

07- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Os critérios de seleção dos participantes serão a proximidade do voluntário com a localidade e
a análise de currículo. Não serão selecionadas pessoas pertencentes ao grupo de risco do
COVID-19.
08- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Período de seleção de candidatos: 12/02/2021 até 18/02/2021
Publicação do resultado dos selecionados: 19/02/2021
Será fornecido certificado de horas para os voluntários que cumprirem suas atividades
conforme Termo de Adesão e Plano de Trabalho.

Anexo I - Indicação dos locais de realização de entrevistas:
Campanha Jardim Botânico (JB)Ponto único: entrada do Jardim Botânico – Rua Dr. Salvador
França, 1427 – Jardim Botânico, Porto Alegre, RS;

Figura 2: Local de entrevistas na campanha JB. O ponto de coleta está representado pelo X.
Anexo II- Como realizar inscrições nos cursos da EGOV 1 .
Acesse o link da central do aluno:
http://sistemareg.seplag.rs.gov.br/reg_sistema_producao/sistema/index.php Após, vá na
opção Cadastre-se:

Após, abrirá um campo de verificação, onde o servidor deverá inserir seu CPF e identificar o
tipo de candidato. Caso já tenha cadastro, entre no campo CPF e senha. Se não lembrar a

senha, clique em “Esqueci a senha”. Uma senha será gerada e encaminhada para o e-mail
cadastrado.
2. Após, você será redirecionado para o preenchimento de cadastro, onde deverá preencher
as três abas: Dados pessoais, dados profissionais e dados da chefia. Caso já tenha cadastro,
pule para o item 3

Não esqueça de clicar em “salvar” no final de cada página.
3. Depois do cadastro concluído, faça a sua inscrição no curso, acessando a aba de
“Inscrições abertas”. Clique em inscrever-se e aguarde as orientações de acesso ao curso.
Encaminharemos as informações de acesso ao curso para o e-mail cadastrado um dia antes
da data de início.

Em caso de dúvidas ou para demais esclarecimentos , entrem em contato através do e-mail:
escoladegovernors@planejamento.rs.gov.br.

