
 
  
 
 

 

 
 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA  

VOLUNTÁRIO EXTENSIONISTA 

 

1 – Preâmbulo  

1.1 - O Instituto Rondon Minas, por meio do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos, 

torna público que estarão abertas as inscrições para SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
EXTENSIONISTA para desenvolver atividades no Programa Judicial de Conciliação 
para Remoção e Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e 
BR-381. 

1.2 – Este Edital refere-se a ações socioeducativas e de desenvolvimento urbano, 
interdisciplinares e vinculadas às comunidades atendidas pelo Programa ao longo do 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte e BR-381, a saber: Vila da Paz, Vila Pica Pau, Vila da 
Luz e Bairro Bom Destino. 

1.3 – As ações propostas para esse Edital se referem ao processo de selagem e cadastro 
socioespacial da Vila da Luz e atividades do Eixo Socioeducativo no período de férias 
escolares.   

 

2 – Das definições:  

VOLUNTARIADO: A ação voluntária visa a ajudar pessoas em vulnerabilidade, resolver 
problemas sociais e melhorar a qualidade de vida da comunidade atendida. Seu sentido 
é eminentemente positivo: ao mobilizar energias, recursos e competências em prol de 
ações de interesse coletivo, o voluntariado reforça a solidariedade social e contribui para 
a construção de uma sociedade mais justa e humana. O reconhecimento da urgência de 
ações sociais em diversas áreas apresenta possibilidades de voluntariado nas áreas de 
educação, atividades esportivas e culturais, proteção do meio ambiente, ações urbanas 
e de saúde, etc. Cada necessidade social é uma oportunidade de ação voluntária. 

EXTENSIONISTAS UNIVERSITÁRIOS: discentes de Universidades, Centro 

Universitários e Faculdades, devidamente matriculado e apto a exercer atividades de 

extensão universitária que são ações dirigidas à sociedade e que tem por finalidade a 

promoção de direitos e o desenvolvimento social, político, econômico e cultural dos 

grupos/comunidades atendidos.  

 

3 - Objetivos:  

As atividades a serem desenvolvidas na proposta desse Edital tem como objetivo:  

- Contribuir para o desenvolvimento profissional de estudantes de ensino superior de 

Minas Gerais, por meio de vivência e contribuição acadêmica junto às ações sociais 



 
  
 
 

 

 
 

realizadas pelo Programa Judicial de Conciliação nas comunidades residentes às 

margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte 

- Promover ações sociais nas áreas da saúde, habitação, educação, assistência social, 

esporte, cultura e geração de renda junto aos moradores das Vilas atendidas pelo 

Programa Judicial de Conciliação, através da prática extensionista dos universitários 

inscritos e aprovados como Voluntários.  

 

4 - Características:  

Para o edital em questão o Projeto Rondon® Local Direitos Humanos viabiliza aos 

interessados, participação em diferentes linhas de atuação dentro do Programa, no qual 

o VOLUNTÁRIO EXTENSIONISTA poderá no exercício de suas atividades, transcender 

o espaço abrangido pela Universidade e explorar múltiplas possibilidades de saberes, 

utilizando como conceito prático e metodológico o trabalho INTERDISCIPLINAR.  

 

4.1 - Proposta de trabalho voluntário:  

 Eixo Socioeducativo: Desenvolver ações socioeducativas por meio da 

promoção do esporte, lazer e da cultura no período de férias escolares; atuar na 

coleta, digitação e análise de dados dos beneficiários, utilizando como 

instrumento o Cadastro Social. 

 

 Eixo Urbanismo: Desenvolver atividades relacionadas às questões do direito à 

cidade, urbanismo tático, articulação de rede e autoconstrução, ações de cunho 

técnico-operativo de preparação do plano de remoção e reassentamento das 

famílias. 

 

5 - Do Cronograma 

 Lançamento do Edital: 14 de junho de 2016  

 Período de Inscrição: até 23 de junho de 2016 

 Evento de Apresentação do Programa: 17 de junho de 2016 

 Divulgação do Resultado da 1º etapa: 27 de junho de 2016 

 Convocação para 2º etapa – ENTREVISTA: 28 a 30 de junho de 2016. 

 

6 - Das Inscrições:  

 - As inscrições serão feitas via formulário on-line no endereço eletrônico: 

rondonminas.wordpress.com 

 - Para se inscrever o candidato deverá acessar o Quadro de Vagas em anexo. 

http://www.conciliabr381.com.br/


 
  
 
 

 

 
 

Parágrafo único: Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler este Edital, para 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste 

processo e aceita todas as condições nele estabelecidas. 

 

7 - Critérios e Exigências para participar da Seleção:  

 Ser maior de 18 anos na data de início do voluntariado; 

 Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior e cursando 

disciplinas em qualquer período do curso; 

 Não concluir o curso antes do término da vigência do trabalho voluntário; 

 Acessar o site do Programa Judicial de Conciliação pelo endereço 

www.conciliabr381.com.br para conhecimento das ações realizadas e estrutura 

do Programa;  

 

8 - Os candidatos deverão anexar: 

a) Cópia de Identidade (RG);  

b) Cópia do CPF; 

c) Preenchimento do formulário de inscrição e seleção; 

Parágrafo único: A primeira etapa de seleção consiste na análise do formulário de 

inscrição; 

 

9 - Das etapas do processo de seleção  

A seleção dos voluntários consistirá em 3 (três) etapas de caráter eliminatório.  

1º Etapa: Consiste em análise da ficha de cadastro preenchida no ato da inscrição. 

2º Etapa: Os aprovados na 1º etapa do processo serão convocados para entrevista 
individual.  

3º Etapa: Análise final da comissão de avaliação 

 

10 - Dos resultados e convocação:  

Após análise das inscrições será publicado resultado da primeira etapa e convocatória 

para segunda etapa no site rondonminas.worpress.com. Além dos selecionados será 

constituído um cadastro reserva, caso haja necessidade de ampliação ou de 

substituição. 

 

 

http://www.conciliabr381.com.br/


 
  
 
 

 

 
 

11 - Caberá aos selecionados: 

 Participar do treinamento a ser realizado na sede do Projeto Rondon® Local 

Direitos Humanos; 

 Participar do curso Introdutório Básico; 

 Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas durante o período de 

trabalho voluntário, conforme proposta de trabalho voluntário; 

 Atender às demandas do Programa, sob a orientação do coordenador da equipe, 

nos horários e condições determinadas; 

O não cumprimento das regras, normas e determinações deliberadas pelo Código de 

Conduta e Ética do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos por parte do voluntário 

resultará na eliminação imediata dele. 

 

Parágrafo único: A não participação dos candidatos selecionados no treinamento 

e no curso introdutório básico implicará no automático desligamento deles. 

 

12 - Ao colaborador voluntário será concedido: 

 Transporte para onde ocorrerá a atividade voluntária; 

 Seguro de Vida; 

 Certificado de extensão pela participação referente às ações desenvolvidas no 

Projeto; 

13 - Informações Gerais: 

 A seleção e aprovação do candidato não implicará em qualquer vínculo de 

caráter empregatício com o Instituto Rondon Minas ou com qualquer um dos 

parceiros do Programa, conforme a Lei Federal 9.608/98; 

 Os voluntários selecionados assinarão um “Contrato de Voluntário” com o Instituto 

Rondon Minas. 

 A inscrição do candidato implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação 

das condições estabelecidas no inteiro teor deste edital, dos quais não se poderá 

alegar desconhecimento das informações aqui apresentadas.



 
  

 

 
 

Coordenação do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos 

QUADRO DE VAGAS 

NÚMERO 

VAGAS 
HABILITAÇÃO EXIGIDA 

CARGA 

HORÁRIA 

DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES PERÍODO DE EXECUÇÃO 

33 

Cursando ensino 

superior em Arquitetura 

e Urbanismo, 

Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção 

Civil e Design de 

Interiores. 

15 horas 

semanais 

3 vezes por 

semana 

08h30 às 

13h30 

ou  

13h30 às  

18h30 

Participação em oficinas de 

desenho (Croqui), atividades 

de campo (Selagem) e 

desenvolvimento de práticas 

para tabulação de dados em 

sistema operacional de 

informação; 

04 a 30 de julho de 

2016 

10 

Cursando ensino 

superior em Serviço 

Social, Psicologia, 

Ciências Sociais e 

Geografia. 

15 horas 

semanais 

3 vezes por 

semana 

08h30 às 

13h30 

ou  

13h30 às  

18h30 

Aplicação de questionário 

social para cadastro de 

beneficiários no Programa e 

digitação e análise de dados no 

sistema. 

04 a 30 de julho de 

2016 

07 

Cursando ensino 

superior em Educação 

Física. 

15 horas 

semanais 
A definir 

manhã e 

tarde 

Participação no planejamento,  

execução e avaliação da 

Gincana de Férias e ações 

socioeducativas nas 

comunidades atendidas pelo 

Programa. 

04 a 30 de julho de 

2016 

 


