
Programa de 
Voluntariado 
NEOJIBA



Seja nosso voluntário e ajude a ampliar os 

efeitos das atividades do NEOJIBA, 

estimulando seu potencial enquanto 

agente transformador!



O PVN

O Programa de Voluntariado NEOJIBA (PVN) é pensado devido a 

necessidade de sistematizar o processo de ações voluntárias 

que envolvem o cotidiano do Programa NEOJIBA. 

Objetivos: organizar e desenvolver práticas sociais ampliando o 

impacto das ações do NEOJIBA; promover o exercício da 

cidadania.

Valores: solidariedade e empatia.
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MODALIDADES



1. Transforma NEOJIBA

A categoria Transforma NEOJIBA  é focada em todo e 

qualquer indivíduo cadastrado como voluntário a fim de 

auxiliar em atividades cotidianas do NEOJIBA. 

Exemplo: atuação como auxiliares nas aulas, ensaios, 

distribuição de lanches/suprimentos/ equipamentos, serviços 

básicos gerais, indicador em espetáculos, jardinagem, 

Psicólogos Amigos, etc..



2. Ensina NEOJIBA

A modalidade Ensina NEOJIBA é voltada para estudantes ou profissionais 

de áreas relacionados ao universo do Programa NEOJIBA que buscam 

compartilhar conhecimento através de atividades práticas, oficinas ou 

palestras.

Exemplo: estudante de produção cultural participar de alguma montagem 

ou produção de espetáculo; psicólogo ministrar palestra sobre saúde 

mental.

Obs: A modalidade prevê a celebração de Convênio de Intenção com as 

instituições educacionais, a fim de que o estudante possa utilizar as horas de 

serviço voluntário como carga horária extra curricular do seu curso.



3. Movimenta NEOJIBA

A categoria Movimenta NEOJIBA é voltada para empresas 

e instituições que buscam realizar ações sociais 

voluntárias com os seus funcionários. A empresa 

voluntária desenvolverá ações colaborativas em parceria 

com o Programa NEOJIBA.

Exemplo: mutirões solidários. 



PROCEDIMENTOS

1. Inscrição online (site do NEOJIBA) com indicação das afinidades e as 

áreas do NEOJIBA que possuem interesse de atuação; Envio de 

documentação.

2. Processo de integração com os candidatos a voluntários e 

entrevista.

3. Curso de Integração  com a finalidade de familiarizar os voluntários 

com o cotidiano do Programa NEOJIBA, passando informações como 

a missão, a visão, os valores e os objetivos,

4. Pagamento da taxa de Inscrição à Comissão: valor simbólico de R$ 

10,00 (dez reais) para custeio de confecção de crachá (crachá com 

nome, profissão e informação do voluntário).



PROCEDIMENTOS

5.   Definição de atividades voluntárias a serem aplicadas nos 

setores.

6.   Alocação dos voluntários.

7.   Integração entre o voluntário e o Setor no qual irá colaborar.

8. Realização de oficina capacitadora para o voluntário, caso 

necessário.

9.   Assinatura do TERMO DE VOLUNTARIADO do PVN. 

10.  Assinatura de Termo de Convênio, com a descrição de atividades 

intencionadas, se tratando de Instituições de Ensino ou Empresas.



REALIZAÇÃO:


