
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2022 - SG

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

PROJETO RUA DE BRINCAR

1. Preâmbulo

1.1. O Projeto Rua de Brincar relacionado ao Programa Boniteza, regulamentado pelo

Decreto nº 15.091, de 15 de março de 2022, tem por objetivo mudar a perspectiva sobre

as vias públicas do Município, transformando-as em espaços para diversão de crianças,

adultos e idosos, despertando na comunidade o sentimento de pertencimento.

Assim, considerando as disposições contidas no citado Decreto e na Lei Federal nº 9.608,

de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, bem como o interesse

público na utilização da mão de obra voluntária em ações de primeira infância do Projeto

Rua de Brincar,  com envolvimento da comunidade em geral e suas demandas no que

tange a atividades de lazer em ruas pré-selecionadas no Município de Juiz de Fora, a

Secretaria do Governo, na qualidade de Coordenadora do Programa, torna público para

conhecimento dos interessados, o presente chamamento público, mediante as condições, a

seguir expressas neste Edital.

1.2.  O  Edital  será  disponibilizado  a  partir  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  do

Município,  através  do  endereço  eletrônico

https://bit.ly/VOLUNTARIOSRUADEBRINCAR  podendo  os  interessados  se

cadastrarem a qualquer momento, sendo que todas as dúvidas poderão ser esclarecidas

através  do  telefone  (32)  21048019  ou  pelo  email

comunicacaosecretariadegoverno@gmail.com

2. Objeto e Objetivos

2.1. O presente Edital tem como objeto selecionar interessados  da comunidade em geral,

para participarem do Programa de Voluntariado do Projeto Rua de Brincar relacionado ao

Programa Boniteza, regulamentado pelo Decreto nº 15.091, de 15 de março de 2022;
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2.2. Os objetivos do Programa de Voluntariado são os seguintes:

a) Promover, incentivar e valorizar o trabalho voluntário;

b) Atender a demanda de trabalho no Projeto Rua de Brincar;

c) Propiciar interação entre os voluntários e as crianças, quanto às experiências e ações na

área urbana, na busca de soluções coletivas de proteção a comunidade;

d) Contribuir para a formação ética e cidadã do voluntário, potencializando a formação

técnica e científica dos cidadãos interessados em atuar na questão social;

e) Tornar os voluntários potenciais multiplicadores das ações de proteção à pessoa e à

sociedade;

f) Promover atividades de capacitação e preparação de voluntários e entidades do terceiro

setor ligadas à proteção da comunidade;

g)  Desenvolver  plataforma própria,  visando conectar  as  demandas  do  Projeto Rua de

Brincar e os voluntários;

h) Realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão do tema

do voluntariado com a sociedade;

i) Realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos profissionais

para  fomento  à  participação  de  jovens  estudantes  e  profissionais  em  ações  de

voluntariado. 

3. Atividades

3.1. As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários são as seguintes:

a) Monitoramento de atividades do Projeto Rua de Brincar; 

b) Orientação do projeto;

c) Abordagem social com os moradores do entorno e áreas adjacentes do projeto;

d) Empenhar e articular ajustes viários e de dispersão de visitantes, em parceria com a

Secretaria de Mobilidade Urbana - SMU;
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e) Aplicação de pesquisas de natureza variada;

f) Tabulação e geração de relatórios de dados de pesquisas aplicadas;

g) Anúncio de preparação de infraestrutura da unidade da Rua de Brincar;

h) Apoio de atividades de recreação e acompanhamento.

3.2. As atividades desenvolvidas pelos voluntários serão supervisionadas  pela Comissão

Julgadora deste edital

3.3. O interessado deverá passar por uma capacitação onde serão apresentados os tipos de

equipamentos  a  serem  utilizados,  horários  de  trabalho,  período  de  duração  do

voluntariado,  infraestrutura  disponível  no  local  de  trabalho  e  quais  habilidades  serão

necessárias para cada tarefa.

3.4.  Ao  final  das  atividades,  o  interessado  receberá  um  certificado  de  participação

contendo carga horária e as informações acerca do trabalho exercido no período de seu

voluntariado. No certificado constará a atividade como Monitor Voluntário.

3.5. Nos termos da Lei nº 9.608/1998, o trabalho voluntário é considerado como atividade

não-remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a

instituição privada sem fins lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,

científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, não gerando vínculo empregatício, nem

obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

3.6. Os serviços prestados pelos interessados da comunidade em geral são regidos pela

Lei Municipal nº 14.035, de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre o recebimento de

doações  de  bens  móveis  e  de  serviços,  sem ônus  ou  encargos,  de  pessoas  físicas  ou

jurídicas  de  direito  privado  pelos  órgãos  e  pelas  entidades  da  Administração  Pública

direta, autárquica e fundacional.

4. Requisitos

4.1. Para integrar o Programa de Voluntariado, o interessado deverá:

a) Ter idade mínima de 18 anos;
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b) Preencher formulário de inscrição contendo informações sobre o candidato, local, data,

horários disponíveis para a realização do trabalho e outras informações solicitadas;

c) Assinar o Termo de Adesão;

d) Obter a aprovação da proposta de trabalho apresentada, quando for o caso;

e)  Possuir  disponibilidade  de  4  (quatro)  horas  semanais  para  atividades  presenciais  e

remotas, a critério da Comissão Julgadora deste edital;

f) Atender aos pré-requisitos solicitados, quando for o caso.

g) Possuir formação em curso ou interrompida de forma específica, podendo, portanto,

estar inserido nas mais diversas profissões e áreas do conhecimento;

h) Desejável experiência em atendimento ao público.

5. Termo de Adesão, Plano de Trabalho e Prazo

5.1.  Antes de iniciar o desenvolvimento das atividades como voluntário,  o interessado

deverá realizar a assinatura do Termo de Adesão.

5.2. Após a assinatura, o interessado deverá, quando for o caso, desenvolver o Plano de

Trabalho junto a Comissão Julgadora deste edital ou responsável por suas atividades;

5.3. Os serviços voluntários  serão prestados por um período de 03 (três) a 04 (quatro)

meses, a ser definido pela  Comissão Julgadora deste edital, podendo ser estendido por

igual período, em comum acordo das partes.

6. Direitos, Deveres e Vedações

6.1. São direitos dos voluntários:

a) Participar de reuniões técnicas relativas ao seu trabalho;

b) Receber certificado de participação de serviço voluntário ao término de sua atuação,

com a carga horária exercida, o local e as atividades discriminadas;

c) Relatar através de correspondência eletrônica destinada a Comissão Julgadora deste

edital as irregularidades identificadas quanto ao desenvolvimento de suas atividades.
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6.2. São deveres dos voluntários:

a) Desempenhar suas atividades conforme o Termo de Adesão acordado entre as partes

interessadas;

b) Atuar de maneira integrada com os agentes do projeto;

c) Agir com responsabilidade durante o desenvolvimento de suas tarefas, zelando pelo

cumprimento das normas e regras do Projeto Rua de Brincar;

d) Apresentar relatório final de atividades a Comissão Julgadora deste edital;

e) Estar ciente das normas e regras definidas pela Comissão Julgadora deste edital;

f) Justificar as ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de serviço

voluntário com o máximo de antecedência possível;

g) Manter o visitante informado sobre a Unidade Rua de Brincar;

h) Ser cordial e simpático ao abordar visitantes, voluntários e funcionários;

i) Apresentar-se devidamente identificado;

j) Estar devidamente informado sobre seu papel enquanto voluntário;

l) Usar calçado fechado e confortável;

m) Ser comprometido, pontual, assíduo, proativo e ter  capacidade de iniciativa na

solução de problemas;

n) Buscar esclarecer dúvidas, informar e dialogar com o público.

6.3. Não é permitido ao voluntário:

a) Entrar em conflito com visitantes, voluntários e funcionários;

b) Apresentar-se como funcionário do Projeto Rua de Brincar ou da PJF;

c) Consumir bebidas alcoólicas ou usar drogas em serviço;

d) Não ter comprometimento e faltar sem justificativa;

e) Desenvolver atividades com fins lucrativos no período de trabalho;
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f) Desempenhar tarefas para as quais não tenha sido designado;

g) Receber qualquer remuneração pela prestação do serviço voluntário.

7. Áreas Temáticas

7.1. O Programa de Voluntariado poderá ser realizado em toda estrutura disponível nas

ruas  do  Município,  ficando  vedado  ao  voluntário  o  exercício  de qualquer  tipo  de

atividade exclusiva do quadro de  servidores  e  funcionários  da unidade.  Com isso,

propõem-se áreas temáticas de forma que se possa reunir e categorizar as diversas

atividades que podem ser executadas pelos voluntários, sendo elas:

7.1.1. Atendimento ao Público

Esta área temática compõe atividades de voluntariado que apoiam a gestão da visitação

à Rua de Brincar, de diferentes categorias, contando com voluntários para apoio às

atividades relacionadas à visitação e atendimento ao público.

7.2.2. Comunicação Comunitária

O apoio dos voluntários em atividades de comunicação pode contribuir no sentido de

potencializar a ponte entre a rua e a sociedade, de modo que a sociedade seja melhor

informada sobre as ações realizadas na  gestão da unidade e se aproprie mais e melhor

do local.

7.2.3. Pesquisa, Monitoramento e Gestão da Informação

O trabalho voluntário em pesquisa, monitoramento e gestão da informação contribui

com a incorporação de conhecimentos e metodologias científicas voltadas à geração

de políticas públicas em Planejamento Urbano.

8. Do número de vagas

8.1.  O  Programa  de  Voluntariado  terá  35  (trinta  e  cinco)  vagas,  as  quais  serão

distribuídas da seguinte forma:
Público Total de Vagas

Moradores  e  lideranças  comunitárias  dos  bairros  envolvidos  no
Projeto Rua de Brincar 07

Pessoas de qualquer área do conhecimento em curso ou 05
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interrompida ou Pessoas cursando o Ensino Médio ou Pessoas com
Ensino Médio concluído.

Pessoas graduadas ou cursando o Bacharelado  em Arquitetura  e
Urbanismo

07

Pessoas graduadas ou cursando o Bacharelado em Ciências
Sociais

04

Pessoas graduadas ou cursando o Bacharelado em Geografia 03

Pessoas graduadas ou cursando o Bacharelado em Engenharia
Civil

03

Pessoas graduadas ou cursando o Bacharelado em Serviço
Social

03

Pessoas graduadas ou cursando a Licenciatura em Pedagogia 03

8.2. A Comissão Julgadora deste edital fica autorizada a chamar número maior de 

voluntários em cada área conforme a necessidade e não é obrigada a preencher todas as 

vagas.

9. Cronograma

Parte do processo seletivo Data

Inscrições via formulário 06/05/2022 a 13/05/2022

Análise e avaliação pela banca julgadora 16/05/2022 a 23/05/2022

Divulgação dos resultados via e-mail e no sítio
eletrônico da Prefeitura

24/05/2022

Envio do termo de adesão 27/05/2022

10. Seleção

A realização de seleção dos voluntários acontecerá por uma Comissão Julgadora, que

será assim composta:

- 1 (um) integrante indicado pela Secretaria de  Governo (SG);

- 1 (um) integrante indicado pela Secretaria Planejamento Urbano (SEPUR);

- 1 (um) integrante indicado pelo Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU);

- 1 (um) integrante indicado pela FUNALFA;

- 1 (um) integrante indicado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL);
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- 1 (um) integrante indicado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH);

- 1 (um) integrante indicado pela Secretaria de Segurança Pública (SESUC);

11. Critérios de Julgamento

11.1. A banca julgadora irá considerar os seguintes critérios no processo seletivo de voluntários:

a) Disponibilidade de horário (peso 5);

b) Qualidade, abrangência e profundidade dos itens respondidos no formulário de inscrição
(peso 5).

12. Convocação

12.1.  Os resultados do processo  seletivo  serão enviados   via   e-mail   aos candidatos e os
selecionados serão convocados para apresentação de documentos e realização de treinamento
para que suas atividades sejam iniciadas.

13. Capacitação

13.1.  Para  o  início  dos  trabalhos,  os  candidatos  convocados  deverão,  OBRIGATORIAMENTE,
participar do Curso de Capacitação, que tem por finalidade preparar a equipe de voluntários para o
desempenho das suas funções, apresentando as estruturas e regras de funcionamento do PRB bem
como  as  atividades  a  serem executadas.  A organização  e  prestação  do curso ficam a cargo  da
Comissão Julgadora deste edital.

14. Termo de Adesão

14.1.  Concluídas as fases de seleção e capacitação,  o candidato deverá assinar  o Termo de
Adesão ao Programa de Voluntariado, documento que garante a formalização do trabalho
voluntário junto ao PRB.

15. Plano de Atividades

15.1.  Tendo assinado seu Termo de Adesão, o voluntário deve, juntamente a Comissão Julgadora
deste edital  e/ou responsável por suas tarefas, elaborar seu Plano de Atividades. Este documento
deve ser construído contendo a definição de suas tarefas, locais de realização das mesmas, suas
responsabilidades, a infraestrutura e equipamentos disponíveis, os horários de trabalho e suas
atribuições no período de atuação no PRB para que, em seguida, o voluntário possa se inserir às
atividades da Unidade.

16. Certificação

16.1.  Tendo concluído as atividades a que se propôs, cada voluntário recebe, ao final de seu
período de contribuição, o Certificado de Participação no Serviço Voluntário, contendo a carga
horária total e as informações acerca das atividades exercidas no Programa.
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16.2. O inadequado exercício de suas funções ou abandono do Programa de Voluntariado sem
apresentação de justificativa aos responsáveis por suas atividades, acarretará no não recebimento
do certificado pelo voluntário. 

16.3. A depender da gravidade de sua conduta, o voluntário poderá receber o certificado com
descontos na carga horária ou poderá, ainda, ser impedido de participar de futuras seleções do
PRB.

Prefeitura de Juiz de Fora, 05 de maio de 2022.

Cidinha Louzada

Secretária de Governo
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