
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 

INFRAESTRUTURA 

EDITAL N° 001/2022 

 SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS – AÇÃO DE VERÃO TOTAL 

Educação Ambiental  

 O Programa de Voluntariado, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, 

comunica aos interessados sobre 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 

a) ajudar os indivíduos e grupos sociais a adquirirem consciência do meio ambiente, local e 

suas questões; 

b) desenvolver atividades de educação ambiental, visando a despertar na população a 

consciência e a preocupação com o meio ambiente; 

c) adotar a definição de conservação como sendo o conjunto de medidas que pressupõem a 

manutenção da vida em todas as suas dimensões. 

03- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

a) abordar as pessoas que estarão na orla da praia e aplicar questionário sobre os cuidados 

básicos a serem tomados quanto à disposição dos resíduos gerados durante o período do 

veraneio; 

b) conscientizar as pessoas na hora de distribuição de materiais publicitários tais como ecobag 

e lixocar, sobre a importância de gerenciar seus resíduos; 

04 - VAGAS OFERTADAS E PÚBLICO ALVO: 

Serão ofertadas 10 vagas por campanha, totalizando 50 vagas. O público alvo são pessoas que 

gostem de trabalhar na praia, tenham facilidade de comunicação, disposição física e estudantes de 

áreas correlatas. 

Haverá treinamento para realizar as atividades, não sendo necessário conhecimento prévio. A 

atividade não é recomendada para pessoas com dificuldades cardiorrespiratórias ou problemas 

musculares. 

 



05 -  DURAÇÃO DO VOLUNTARIADO: 

Esta ação será realizada em 5 sábados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. 

Os voluntários poderão se candidatar para 1 campanha (1 dia) ou mais, a depender da sua 
disponibilidade.   

1° Campanha: 22 de janeiro de 2022 das 10h00 às 16h00 - Torres; 

2° Campanha: 29 de janeiro de 2022 das 10h00 às 16h00 - Capão da Canoa; 

3° Campanha: 05 de fevereiro de 2022 das 10h00 às 16h00 - Tramandaí; 

4° Campanha: 12 de fevereiro de 2022 das 10h00 às 16h00 - Cassino; 

5° Campanha: 19 de fevereiro de 2022 das 10h00 às 16h00 - Laranjal/Pelotas. 

06-  ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

Transporte: Porto Alegre - Praias: será disponibilizado o deslocamento do ponto de partida CAFF - 

Centro Administrativo Fernando Ferrari/Porto Alegre até o ponto de ação na praia. Lembrando que o 

deslocamento de cada voluntário até o município de Porto Alegre é de responsabilidade de cada um.  

Horário de encontro no CAFF às 08h00 e previsão de chegada de volta a Porto Alegre às 19h00. 

Não vamos ter disponibilidade de deslocamento de para outras regiões. 

 

Alimentação: será disponibilizado um lanche simples, frutas e água durante a ação. Para outro tipo 

de alimentação o voluntário deverá custear. 

 

Itens essenciais para o voluntariado: utilizar calçados adequados para a situação, protetor solar, 

boné e máscara de proteção COVID-19. 

 

Orientações gerais: é necessário levar seus itens de utilização pessoal. 

Não será disponibilizado auxílio de custo para os voluntários. 

 

07- ORIENTAÇÕES COVID-19: 

· Caberá ao voluntário levar máscaras de proteção individual e 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 a campanha, o voluntário deverá avisar o 
supervisor; 

 



 

08-  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

· Será priorizada a seleção de voluntários que residem nas praias onde serão realizadas as 
campanhas; 

· Poderá ser solicitada reunião por videoconferência com os voluntários pré-selecionados; 

· Não serão selecionadas pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19; 

· Não serão selecionadas pessoas que deixarem de apresentar comprovação de imunização de duas 
doses ou dose única, através de documento expedido no Conecta SUS e respeitando a janela de 
imunização conforme recomendado pelos órgãos de saúde. 

 

09-  OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Período de inscrição: 17/12/2021 a 04/01/2022 

Período de seleção de candidatos: 05/01/2022 

Publicação do resultado dos selecionados: 06/01/2022 

Envio da documentação: 07/01/2022 a 10/01/2022 

Período para a realização da capacitação: 13/01/2022 a 20/01/2022 

 

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

Termo de Adesão e Plano de Trabalho. 

 

 


