MANUAL DA
VOLUNTÁRIA
Embaixadora

CRIATIVA

A Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI é um
organismo internacional que tem mais de 70 anos de
atuação na Ibero-América e promove a cooperação e o
desenvolvimento da Educação, da Cultura e da Ciência nos
territórios onde atua sempre sob a ótica de que toda
organização, seja ela pública, privada ou não-governamental,
possui responsabilidade social a cumprir.
A OEI e a SMDF criaram o projeto que tem o objetivo de
promover o desenvolvimento socioeconômico de mulheres
jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na
capacitação, na criação de rede e no acesso ao mercado de
trabalho nas áreas da economia criativa.
Nosso foco é engajar e envolver mulheres em uma rede de
cooperação e desenvolvimento econômico do Distrito
Federal.

APRESENTAÇÃO

Acreditamos que a ação e o apoio voluntário ajudam a
desenvolver habilidades e atitudes,

como respeito às

diferenças e liderança solidária, além de proporcionarem
satisfação

pessoal

por

estarem

contribuindo

para

transformação social e pertencimento a uma rede de
mulheres que querem autonomia feminina e financeira por
meio do empreendedorismo ou por meio da capacitação e
acesso ao mercado de trabalho.
O selo EMBAIXADORA CRIATIVA foi desenvolvido com intuito
de envolver o empresariado feminino do Distrito Federal nas
ações do Projeto Mulheres Hipercriativas relacionadas à
sensibilização,

adesão,

formação,

engajamento

e

reconhecimento.
O nosso objetivo com a formação desse grupo de
embaixadoras é inspirar, motivá-las para que sejam
agentes de transformação na sociedade em que vivem,
participando

ativamente

das

ações

voluntárias

respondam às necessidades sociais e que lhes permitam
protagonizar os valores da cooperação.

que

SOBRE O MANUAL

Este manual foi desenvolvido para facilitar e orientar a atuação das voluntárias
apoiadoras do Projeto "Mulheres Hipercriativas". Esperamos que esta experiência
inspire cada vez mais voluntárias a se engajarem em atividades sociais em busca de
uma sociedade mais igualitária.

VOLUNTÁRIO
Pessoa que, por interesse
pessoal ou espírito cívico, dedica
parte do seu tempo, sem
remuneração, a diversas formas
de atividades, organizadas ou
não, de bem estar-social ou
outros campos.
(ONU, 2011)

PORQUE SER VOLUNTÁRIA DO PROJETO MULHERES
HIPERCRIATIVAS?

Quem apoia uma causa ou uma iniciativa enquanto voluntário é porque
enxerga nessa ação um movimento que faz sentido para si.
O Projeto Mulheres Hipercriativas conta com o apoio e o voluntariado de
mulheres que estão em um outro patamar profissional. São mulheres que já
trilharam o caminho do empreendedorismo e possuem experiência valiosa que
pode motivar, inspirar e contribuir para que outra mulher também o faça.
Além disso, o Projeto prevê a criação de uma rede de colaboração entre
mulheres empresárias e prestadoras de serviços e produtos de forma que
teremos um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento de
parcerias e novos negócios. Acreditamos que o Projeto oferece várias
possibilidades de ganhos pessoais e profissionais.
Cada voluntário possui sua própria motivação para participar e, muitas vezes, o
reconhecimento é o que o voluntário espera receber em troca do talento,
dedicação e tempo doado. Além do reconhecimento queremos oferecer novas
experiências, oportunidades de aprendizado, o prazer de se sentir útil, a criação
de novos vínculos de pertencimento e afirmação do sentido comunitário.

Se interessou?
Qual a sua motivação para se tornar
uma Embaixadora Criativa
voluntária?

QUEM PODE SER UMA EMBAIXADORA CRIATIVA
VOLUNTÁRIA?

Mulheres, maiores de idade, empreendedoras, brasileiras, que mantenham
residência e negócios comerciais no Distrito Federal e que estejam cientes e
aceitem o serviço voluntário por meio da assinatura de um termo de adesão
(anexo).

COMO SER UMA EMBAIXADORA CRIATIVA?
Para se tornar uma EMBAIXADORA do Projeto Mulheres Hipercriativas, a
participante

deve

estar

disposta

a

contribuir,

de

forma

espontânea,

comprometida e não remunerada com as atividades do Projeto

É PRECISO ALGUMA HABILIDADE ESPECÍFICA?
Não. O que precisamos são de mulheres dispostas a compartilhar sua trajetória
no

empreendedorismo,

seus

conhecimentos

e

habilidades,

de

forma

responsável. É importante que a voluntária responda algumas perguntas que
podem direcionar suas atividades enquanto voluntária, afinal, queremos que
cada uma sinta prazer em contribuir, por isso, disponibilizamos um breve
questionário sobre seus interesses relacionados às habilidades que quer
desenvolver, conhecimentos que deseja compartilhar, temas de afinidade e
disponibilidade de tempo.

QUE TIPO DE ATIVIDADES SERÃO SOLICITADAS ÀS
EMBAIXADORAS VOLUNTÁRIAS?

Participação em eventos virtuais ou presenciais
debatendo ou ministrando palestra sobre
temas relacionados à sua área de interesse e
conhecimento;

Participação em módulos e atividades
específicas dos cursos que serão ofertados por
meio do Projeto;

Atividades de divulgação do projeto e suas
etapas;

Reuniões preparatórias ou de sensibilização
sobre o Projeto e suas etapas;

TEM ALGUMA ATIVIDADE É OBRIGATÓRIA?

Sim! Nossa proposta é que cada Embaixadora
possa ser mentora de ao menos 2 (duas) alunas
de cursos relacionados à sua área de atuação
comercial e/ou de conhecimento.

FASES DA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

SENSIBILIZAÇÃO
Etapa de apresentação do Projeto seja por meio
de atividades realizadas pela coordenação ou por
outrens.

ADESÃO
Etapa

de

oficialização

da

sua

vontade

em

contribuir com o Projeto por meio da assinatura
do termo de adesão de voluntário.

DECLARAÇÃO DE AFINIDADE
Preenchimento

de

formulário

que

indica

as

habilidades que quer desenvolver, conhecimentos
que deseja compartilhar, temas de afinidade e
disponibilidade

Disponível

em

http://www.oei.org.br/mulheres-hipercriativas

ou

clicando

de

tempo.

aqui .

ENGAJAMENTO
Esse é o momento de realizar a ação e de colocar
em prática o que se dispôs a fazer, multiplicando
seu conhecimento e habilidades em prol dos
objetivos do Projeto Mulheres Hipercriativas.

RECONHECIMENTO
Etapa em que a voluntária é valorizada e
reconhecida pelas atividades desenvolvidas e pelo
tempo destinado ao Projeto.

ESTRUTURA DO PROJETO MULHERES HIPERCRIATIVAS

Organismo

Internacional

idealizador,

articulador

e

responsável pela execução administrativa e financeira do
Projeto.

Órgão vinculado ao Governo do Distrito
Federal idealizador, articulador e responsável
pelo monitoramento, avaliação e execução
das atividades do Projeto.

RESPONSABILIDADES DA OEI E DA SMDF

• Determinar regras e procedimentos para o recebimento das voluntárias em suas
instalações;
• Selecionar a voluntária adequada à atividade;
• Solicitar assinatura da voluntária no Termo de Adesão;
• Estabelecer comunicação com a voluntária para garantir a sua presença no dia e
horário estabelecidos;
• Avaliar o desempenho da voluntária;
• Desligar a voluntária, quando esta deixar de atender ou não mais se adequar às
necessidades do Projeto;
• Oferecer estrutura para realização da atividade voluntária;
• Manter o canal de comunicação com o voluntário sempre claro e atualizado;
• Orientar e acompanhar o serviço desenvolvido pela voluntária;
• Organizar as tarefas e os recursos;
• Proporcionar troca de experiências e estímulo ao serviço voluntário;
• Respeitar as individualidades da voluntária, como profissional e cidadã;
• Valorizar, incentivar e reconhecer a participação das voluntárias.

DIREITOS DA VOLUNTÁRIA

• Desempenhar uma tarefa que o valorize e seja um desafio para ampliar habilidades
ou desenvolver outras;
• Obter uma descrição clara de suas tarefas e responsabilidades;
• Participar das decisões com relação a atividade que será desempenhada por ela;
• Contar com os recursos indispensáveis para o trabalho voluntário;
• Receber capacitação e supervisão para melhorar o desempenho de sua tarefa,
assim como a informação completa sobre a tarefa que deve desenvolver.
• Respeito aos termos acordados quanto à sua dedicação, tempo doado etc. e não
ser desrespeitado na disponibilidade assumida;
• Receber reconhecimento e estímulo;
• Ter oportunidades para o melhor aproveitamento de suas capacidades, recebendo
tarefas e responsabilidades de acordo com os seus conhecimentos, experiência e
interesse.

RESPONSABILIDADES DA VOLUNTÁRIA

• Conhecer o Projeto, as instituições e o perfil das pessoas e comunidade onde
presta serviços (a fim de trabalhar levando em conta essa realidade social) e as
tarefas que lhe foram atribuídas;
• Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus interesses,
objetivos e habilidades pessoais, garantindo um trabalho eficiente;
• Ser responsável no cumprimento dos compromissos contraídos livremente como
voluntário. Só se comprometer com o que de fato puder fazer;
• Respeitar valores e crenças das pessoas relacionadas ao Projeto e suas atividades;
• Trabalhar de forma integrada e coordenada com a equipe do Projeto;
• Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo;
• Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão do Projeto;
• Usar de bom senso para resolver imprevistos, além de informar aos responsáveis.
• Não usar as atividades do Projeto para abordagens de cunho religioso ou políticopartidárias, bem como não deve adotar discurso que infrinjam os direitos humanos,
que contenham qualquer tipo de elemento discriminatório, conteúdo pornográfico
ou que façam apologia à violência, preconceito, intolerância ou atividades ilícitas.

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

Aprovada em 18 de fevereiro de 1998, a Lei 9.608 dispõe sobre o voluntariado no
país e determina que o serviço voluntário não pode ser remunerado, não gera
vínculo empregatício tampouco obrigações trabalhistas, previdenciária ou afim.
Alguns pontos importantes da Lei:
Art. 1º - Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou
a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência a pessoa.
Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de
adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário,
devendo constar o objeto e as condições para o seu exercício.
Art. 3º - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
Parágrafo único: As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente
autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário.

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Eu, ____________________________________________________________, portadora do RG de nº _________________,
CPF nº _____________________________, abaixo assinado, DECLARO, para os devidos fins de direito, com
fulcro na Lei nº 9.608/1998, referente ao trabalho voluntário, que:
1. Como EMBAIXADORA CRIATIVA do Projeto “Mulheres Hipercriativas” – iniciativa da Organização dos
Estados Ibero-americanos (OEI) em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal
(SMDF), desempenharei voluntariamente as atividades relacionadas ao projeto.
2. Estes serviços serão prestados por mim gratuitamente, de livre e espontânea vontade, em dias e
horas por mim escolhidos, pactuados diretamente com a OEI e a SMDF, por prazo indeterminado, a
título de colaboração;
3. Sendo serviços de natureza voluntária, estou ciente que estes não geram qualquer vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim entre a minha pessoa e a
OEI ou a SMDF, sendo que, não posso, a qualquer título, exigir indenização pelos serviços prestados ou
qualquer compensação em gênero ou espécie;
4. AUTORIZO, desde já, o uso de minha imagem e voz, a título gratuito, em todo território nacional e
no exterior, nos meios de comunicação, em todas as modalidades e, em destaque, das seguintes
formas: out-door, bus-door, folhetos em geral (encartes, mala direita, catálogo, etc.), folder de
apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, home page, cartazes, back-light, mídia
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio), redes sociais, etc, em todo e
qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, quando utilizada para
divulgação do trabalho desenvolvido por este Projeto no exercício das atividades como voluntária.
5. A qualquer momento, posso deixar de prestar os serviços acima referidos, em decorrência da
natureza gratuita e não econômica da minha colaboração voluntária;
6. Fica reservado à OEI e à SMDF a autorização para uso dos bens da instituições, bem como o
ressarcimento das despesas comprovadas para a realização das atividades voluntárias, desde que
previamente autorizadas.
7. O presente Termo de Adesão entra em vigor a partir da data de sua assinatura pelas partes
interessadas e poderá ser rescindido a qualquer momento mediante comunicação escrita de uma
das partes a outra, com antecedência mínima de cinco dias, motivando a decisão.
8. Por ser expressão da verdade, firmo o presente Termo em duas vias de igual teor e forma, na
presença dos representantes legais da OEI e da SMDF.
Brasília, _____de_____________de___________

___________________________
Assinatura da voluntária

RAPHAEL CALLOU

ERICKA FILIPPELLI

Diretor e Chefe da Sede Regional

Secretária de Estado da Mulher do

permanente Organização dos Estados Ibero-

Governo do Distrito Federal

americanos (OEI) no Brasil

LEI DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1 - Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de
fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência social, inclusive, mutualidade.
Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Artigo 2 - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão
entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições do seu exercício.
Artigo 3 - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo Único: As
despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que
for prestado o serviço voluntário.
Artigo 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5 - Revogam-se as disposições em contrário.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Brasília, 18 de fevereiro de 1998
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