
 

DIRETORIA DE IDENTIDADE  
ENVOLVE – VOLUNTARIADO PUCPR 

 
EDITAL Nº 1/2021 

 
PROCESSO SELETIVO QUE VISA A 
COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DE 
VOLUNTÁRIOS E VOLUNTÁRIAS 
PARA O PROJETO DA ENVOLVE – 
FORMAÇÃO EM GESTÃO 
ESTRATÉGICA E SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA  

 

1. DO OBJETO 
 

O presente Edital tem por objeto regulamentar o processo de seleção e a participação dos 

voluntários e voluntárias no curso “Formação em Gestão Estratégica e Sustentabilidade 

Financeira” a ser destinado às instituições sociais parceiras da PUCPR. 
 

1. DAS VAGAS 

1.1.  Serão ofertadas 10 (dez) vagas por módulo para atuar na Envolve. Os participantes 

podem ser estudantes, alumni e familiares. 

1.2. Colaboradores do Grupo Marista não podem se inscrever no processo seletivo. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. A inscrição será feita, exclusivamente, no link: https://bit.ly/3bPjv9t   

2.2. A inscrição estará disponível de 01 de março a 15 de março de 2021.  

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

o presente processo seletivo. 

2.4. A inscrição é isenta de taxas. 

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

2.6. Não poderão participar da seleção os docentes e colaboradores do Grupo Marista.  

2.7. 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. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O processo seletivo será realizado em 3 fases, conforme a seguir: 

3.1.1. Reunião informativa, que será realizada em 18/03/21, das 15h às 17h, na qual o 

projeto será explicado com detalhes e os participantes poderão tirar dúvidas; 

3.1.2. Análise de perfil para definição dos voluntários e voluntárias conforme módulo e 

tema abordado; 

https://bit.ly/3bPjv9t


3.1.3. Divulgação, em 25/03/21, dos voluntários e voluntárias selecionados para cada 

um dos módulos; 

3.1.4. Formação, em 29/03/21 das 15h às 17h, com os voluntários e voluntárias sobre o 

processo de apoio às instituições durante o período do projeto. 

4. DO PROJETO 

4.1. O projeto acontecerá virtualmente e se destina a todas as instituições sociais parceiras 

da PUCPR dos quatro campi: Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.  

4.2. O projeto terá a duração de 9 meses, com 1 encontro por mês, conforme cronograma 

(anexo 1). 

4.3. Os voluntários devem se inscrever conforme disponibilidade técnica e de tempo 

dentre os módulos que farão parte da formação.  

4.4. Os voluntários poderão se inscrever em mais de um módulo, conforme interesse. 

4.5. Aos voluntários caberá: 

5.5.1. Participar das formações ofertadas pela ENVOLVE para este projeto; 

5.5.2. Assistir à aula do módulo escolhido, conforme data informada no cronograma; 

5.5.3. Manter contato com as instituições participantes para a acompanhar e orientar 

sobre as práticas propostas pelo curso; 

5.5.4. Preencher a ficha de acompanhamento das instituições com a evolução e 

dificuldades das instituições. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES DA PUCPR 

A ENVOLVE – Voluntariado PUCPR é responsável pela elaboração, organização e 

desenvolvimento do projeto “Formação em Gestão Estratégica e Sustentabilidade 

Financeira”. Dentre as atribuições que competem a ENVOLVE, elencam-se:  
a) Planejar, coordenar e mediar a execução das atividades realizadas pelos (as) voluntários 

(as) 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; 

b) Estabelecer parceria com a ministrante do curso; 

c) Estabelecer o ambiente virtual no qual o curso será realizado; 

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

voluntária; 

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

as ações de voluntariado; 

f) Emitir certificado de participação no projeto de voluntariado da ENVOLVE;  

g) Realizar avaliação pós-projeto junto às instituições. 

 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES DO (A) VOLUNTÁRIO (A) 
 

6.1. Participar das formações oferecidas pela ENVOLVE;  

6.2. Apenas serão justificadas as seguintes ausências:  

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



- Problemas de saúde comprovada; 

- Atividade religiosa comprovada. 

6.3. Respeitar o cronograma do projeto, cumprindo os horários estabelecidos, evitando 

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

6.4. Não ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de entorpecentes ou narcóticos durante as 

ações voluntárias; 

6.5. Respeitar os costumes, os hábitos, as tradições e as crenças das instituições com as 

quais se relacionar; 

6.6. Não fazer promessas à comunidade e nem se posicionar sobre temas polêmicos em 

nome da PUCPR; 

6.7. Agir com discrição, não divulgar fatos e informações locais indiscriminadamente e 

tampouco desacreditar ou criticar abertamente as autoridades locais; 

6.8. Não aceitar e oferecer qualquer tipo de pagamento ou vantagem pessoal como 

retribuição da comunidade por um trabalho realizado; 

6.9. Não estabelecer contatos ou prestar declarações em nome da ENVOLVE. Quando 

entrevistado, falar em seu próprio nome; 

6.10. Assinar o Termo de Adesão ao Voluntariado; se menor de idade, o Termo de 

Autorização concedido pelo (a) responsável legal; 

6.11. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXO I - Cronograma do projeto 

Data Horário Módulo 

01/03/21  Período de Inscrição 

18/03/21 15h às 17h Reunião informativa com os voluntários inscritos 

25/03/21  Divulgação dos voluntários selecionados 

29/03/21 15h às 17h Reunião de formação com voluntários 

31/03/2021 14h às 17h Módulo I:  GOVERNANÇA, LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AS OSCs   

28/04/2021 14h às 17h Módulo II:  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OSCs  

26/05/2021 14h às 17h Módulo III:  PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL  

30/06/2021 14h às 17h Módulo IV:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL   

28/07/2021 14h às 17h Módulo V:  GESTÃO FINANCEIRA DE OSCs  

25/08/2021 14h às 17h Módulo VI:  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL  

29/09/2021 14h às 17h Módulo VII:  FONTES DE FINANCIAMENTO VOLTADAS A OSCs  

27/10/2021 14h às 17h Módulo  VIII:  PLANO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E RELACIONAMENTO COM       

PARCEIROS  

24/11/2021 14h às 17h Módulo  IX:  GESTÃO DE PARCERIAS E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS. 

 

 



 

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 

 

 


