
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

EDITAL N° 004/2021

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS –PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Publicidade,comunicação, divulgação e conscientização ambiental

O Programa de Voluntariado, 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:

Proporcionar que voluntários adquiram experiência na prática da conservação da natureza,
permitindo ainda a integração comunitária, educação e interpretação ambiental e
desenvolvimento sustentável, aprimorando os conhecimentos para formação profissional,
educacional e pessoal, promovendo a cidadania junto à Secretaria do Meio Ambiente e
Infraestrutura.

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desenvolver uma estratégia de marketing e comunicação ambiental do Programa de

Voluntariado da SEMA, auxiliando tanto na construção da estratégia, quanto na produção de

conteúdos e de materiais de divulgação/informação.

03- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS:

● Apoiar a coordenação na criação de uma estratégia de marketing do Programa;
● Elaborar reportagens e matérias;
● Realizar entrevistas;
● Elaborar material de divulgação, como informativos, cartilhas, guias e publicações para

mídias sociais;
● Fotografar e filmar ações de voluntariado;
● Editar e criar vídeos promocionais;
● Apoiar na organização de eventos;

As atividades serão distribuídas conforme aptidão e interesse de cada voluntário.



04 - VAGAS OFERTADAS E PÚBLICO ALVO:

Vagas ofertadas: 4 vagas

O público alvo são pessoas que tenham aptidão e/ou experiência na área de Comunicação,
Marketing, fotografia ou afins, podendo ser estudante ou graduado. Devem ter disponibilidade,
escrever bem, ter iniciativa e saber trabalhar em equipe.

05- DURAÇÃO:

A ação terá duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período. Será
necessária a dedicação de até 20 h semanais para a atividade, dependendo da demanda e
disponibilidade de tempo do voluntário.

*Data Atividade
14/06/2021 até 05/07/2021 Inscrições no Edital
09/07/2021 Publicação dos selecionados no site
12/07/2021 até 23/07/2021 Inscrições no EGOV para a capacitação online e

realização do curso online da escola de governo
26/07/2021 Início das atividades – 1° reunião online

*podem haver alterações das datas sem aviso prévio.

O voluntário irá desenvolver suas atividades preferencialmente à distância. Eventualmente o
voluntário poderá acompanhar presencialmente algumas ações de voluntariado, a fim de
conseguir materiais para divulgação, seguindo os protocolos de distanciamento controlado
vigentes.

06- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

O voluntário deverá ter disponibilidade para realizar reuniões online semanais/ quinzenais com
a equipe da coordenação para construção em conjunto de ideias, e para definir como deverão
ser feitos os materiais de divulgação. As reuniões serão combinadas com antecedência para
que o voluntário possa se programar.

Será necessário que o voluntário disponha de acesso a rede de internet compatível com os
atributos necessários para a realização de reuniões online, tais como câmera e microfone.

07- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

1. Avaliação de até 10 materiais já produzidos pelo candidato - portfólio;
2. Avaliação de material de divulgação a partir do tema abaixo, podendo ser em formato

de texto, material gráfico, material audiovisual ou assemelhados.
3. Poderá ser realizada entrevista online com os voluntários pré-selecionados. 

Tema: Divulgação dos eixos temáticos do Programa de Voluntariado (Anexo II).



Obs: o voluntário ao enviar o material, concorda que o mesmo poderá ser utilizado para

divulgação do Edital em questão. O material produzido ficará sob os créditos de criação do

artista voluntário.

18- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Capacitação Online: Para a realização das atividades previstas nesse edital é necessário que

todos os voluntários inscritos realizem o cadastro no portal EGOV 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

Será fornecido certificado de horas para os voluntários que cumprirem suas atividades

conforme Termo de Adesão e Plano de Trabalho. A capacitação online também gera um

certificado de 8 horas.

O material produzido ficará sob os créditos de criação do artista voluntário, com o seu uso livre
e irrestrito concedido à SEMA.

http://sistemareg.seplag.rs.gov.br/reg_sistema_producao/sistema/index.php


Anexo I- Como realizar inscrições nos cursos da EGOV .

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 voluntário deverá inserir seu CPF e identificar o

tipo de candidato. Em tipo de candidato, selecione a opção agente social.

Caso já tenha cadastro, entre no campo CPF e senha. Se não lembrar da 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

Em dados pessoais, preencha com seus dados.

Em dados profissionais, recomendamos o preenchimento conforme modelo abaixo:

• Tempo serviço : 0 a 5

• Órgão/ entidade: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura- SEMA

• Endereço Profissional: Caso não tenha, utilize o endereço da SEMA-  Av. Borges de

Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-020



• Cargo: Voluntário

• Setor : Local ou setor que você inscreveu para se voluntariar. Ex: Parque Estadual do

Turvo; Programa de Controle de Espécies Exóticas Invasoras.

• Função: Exercer as atividades de voluntariado conforme previsto no Edital XX/XXXX.

• Atividades desempenhadas: Resumo das atividades elencadas no Edital. Ex: Recepção

de visitantes, comunicação e divulgação ambiental.

• Deixar em branco: lacuna chefia, servidores, estagiários e é adido.  Caso já tenha

realizado cursos na FDRH, assinale essa opção.

• Área temática: Meio Ambiente.

Em dados da Chefia, recomendamos o preenchimento conforme modelo abaixo:

● Nome: Clarissa Bertoldo Bandeira

● Função: Coordenadora do Programa de Voluntariado

● E-mail: voluntariado@sema.rs.gov.br

● Telefone: 51 3288  8176

● Em anexos, não é necessária a inclusão de anexos.

Não esqueça de clicar em “salvar” no final de cada página.

3. Depois do cadastro concluído, faça a sua inscrição no curso, caso o mesmo já esteja

disponível.

Para realizar a inscrição no curso,  acesse a aba de “Inscrições abertas”. Clique em inscrever-se

e aguarde as orientações de acesso ao curso. O curso, normalmente, não está disponível para

realização no mesmo dia da inscrição ou do cadastro na plataforma.  Encaminhamos as

informações de acesso ao curso para o e-mail cadastrado um dia antes da data de início do

mesmo.

Caso não tenha a opção de inscrições abertas, aguarde informações pelo seu e-mail, pois em

algumas ações o cadastro do voluntário na escola de governo é anterior a disponibilização do

curso. Caso tenha alguma dúvida quanto ao cadastro e/ou inscrições, mande para

escoladegovernors@planejamento.rs.gov.br.

mailto:voluntariado@sema.rs.gov.br


Anexo II- Divulgação dos eixos temáticos do Programa de Voluntariado

O Programa de Voluntariado da SEMA pode ser exercido em todos os departamentos e

divisões da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, e abrange os seguintes eixos

temáticos:

● Manejo e conservação da biodiversidade;

● Pesquisa e monitoramento;

● Gestão socioambiental;

● Uso público e negócios;

● Consolidação territorial;

● Produção e uso sustentável;

● Proteção ambiental;

● Prevenção e combate a incêndios;

● Busca, salvamento e segurança de visitantes;

● Educação ambiental;

● Publicidade, comunicação, divulgação e conscientização ambiental;

● Manutenção e infraestrutura;

● Administração.

Fonte: Portaria SEMA n°158 de 2020.


