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EDITAL PROEX Nº 012/2015
PROCESSO
SELETIVO
DESTINADO
AO
PREENCHIMENTO
DE
VAGAS
DE
VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DA UFABC
PARA 2015
Processo nº 23006.000951/2015-19
A Reitoria da Universidade Federal do ABC (UFABC), em parceria com a Pró-Reitoria
de Extensão (ProEx), a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas
(ProAP), a Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe), a Prefeitura Universitária
e o Institute of Electrical and Electronic Engineers da UFABC (IEEE-UFABC) e
considerando:
1) Que o Programa de Capacitação para Terceirizados da UFABC é um dos alicerces
para a implementação de propostas para inclusão dos servidores terceirizados da
UFABC à vida comunitária, garantindo a esses o direito de usufruir das facilidades e
oportunidades promovidas pela comunidade universitária;
2) As ações aprovadas por meio do Edital Reitoria 005/2015 no âmbito do referido
programa;
3) A lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário;

torna público o presente Edital para disciplinar os requisitos, os procedimentos e o
funcionamento do processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas de
voluntários para atuarem nas ações aprovadas por meio deste programa.
1. Dos Voluntários
1.1. Considera-se serviço voluntário, para fins deste edital, 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 social, inclusive mutualidade.
1.2. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista previdenciária ou afim.
1.3. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de compromisso
entre a UFABC e o voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu
exercício.
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1.4. O Cadastro de Voluntários tem como objetivo dar suporte ao Programa de
Capacitação de Terceirizados da UFABC.
2. Das normas gerais
2.1. As atividades dos voluntários totalizarão até 10 (dez) horas semanais, distribuídas
a critério do coordenador e de acordo com a ação do programa.
2.2. Os dias, locais e horários das atividades dos voluntários serão definidos pelos
coordenadores das ações, podendo ocorrer aos sábados e domingos.
2.3. As atividades desenvolvidas pelos voluntários serão definidas, acompanhadas e
avaliadas pelos respectivos coordenadores das ações.
2.4. As atividades de voluntários poderão ocorrer em qualquer dos câmpus da UFABC e
nos locais previstos pela ação.
2.5. Não haverá ressarcimento de qualquer tipo de despesa, mesmo que
comprovadamente realizada no desempenho das atividades voluntárias.
3. São atribuições dos voluntários discentes da UFABC
3.1. Executar as atividades propostas pelo coordenador.
3.2. Encaminhar à ProEx o relatório parcial e final das atividades.
3.3. O relatório parcial e final devem ser enviados com aprovação do coordenador da
ação.
3.3.1. Para os voluntários cujo prazo de vigência dos termos de compromisso seja
superior a 6 (seis) meses, é obrigatório o encaminhamento de relatório parcial na
metade da vigência, a partir da data de início indicada nos termos; e do Relatório Final
até o limite de 30 dias após a data de seu encerramento. Quanto às demais atividades, os
relatórios finais deverão ser apresentados até 30 dias após seu encerramento.
Parágrafo único: caso o desligamento do voluntário ocorra antes do término previsto
pelo termo de compromisso o referido voluntário terá 30 (trinta) dias para apresentar o
relatório final.
3.4. Aos demais voluntários entende-se como atribuição principal executar as atividades
na forma e no tempo solicitado pelo coordenador da ação.
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4. É dever do voluntário
4.1. Em caso de desligamento do programa, o voluntário deverá comparecer à ProEx
para assinatura do termo de desligamento.
5. Da permanência do voluntário
5.1. A permanência do voluntário será condicionada ao cumprimento de todas as
seguintes condições:
I Assiduidade nas atividades de voluntário;
II Cumprimento das atribuições do voluntário;
III Desempenho satisfatório nas atividades de voluntário, indicado pelo
coordenador da ação no relatório.
6. Da exclusão do voluntário
6.1. A exclusão do voluntário dar-se-a:
I em razão do não cumprimento do disposto no item 5.1;
II quando não comparecer a 3 (três) atividades planejadas de voluntário, sem
justificativa ou por justificativas não aceitas pelo coordenador da ação;
6.2. Caso o coordenador queira desligar o voluntário da ação, deverá enviar um e-mail à
ProEx (proex@ufabc.edu.br), comunicando o desligamento.
7. Da reposição de voluntários
7.1. Caso haja desistência ou afastamento do voluntário a reposição dar-se-á:
a) prioritariamente pelo voluntário da mesma ação mediante critério do coordenador;
b) por qualquer outro inscrito e aprovado no processo seletivo na mesma ação por meio
deste edital, se houver;
c) mediante abertura de um novo edital de chamada de voluntários.
8. Da inscrição
8.1. O período de inscrição será de 14 de abril a 10 de maio de 2015.
8.2. As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de
Inscrição para Voluntário.
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8.3. O voluntário poderá optar por inscrever-se em até 2 (duas) ações constantes na
Tabela 1 deste edital, pela ordem de preferência. Um resumo de cada ação encontra-se
disponível no Anexo 1.
8.4. A inscrição no voluntariado implica o reconhecimento e aceitação de todas as
condições previstas neste edital.
9. Dos critérios para inscrição
9.1. Os critérios para inscrição encontram-se no Anexo 2.
10. Da seleção dos voluntários
10.1. Caberá aos coordenadores de cada ação estabelecer os critérios de seleção e
classificação dos voluntários inscritos.
10.2. Será responsabilidade do coordenador realizar o processo seletivo dos inscritos em
sua respectiva ação no prazo entre 11 a 21 de maio de 2015.
10.3. A divulgação da lista dos selecionados será publicada no dia 25 de maio de 2015,
na página da ProEx.
10.4 Após a divulgação da lista, os selecionados assinarão o Termo de Compromisso,
no período de 01 a 10 de junho de 2015, mediante a apresentação dos seguintes
documentos (original e cópia simples):
I – RG
II – CPF
Parágrafo único: a critério da Pró-reitoria de Extensão e/ou do coordenador da ação
poderão ser solicitados outros documentos aos voluntários.
11. Das vagas
11.1. As vagas para voluntários serão disponibilizadas de acordo com a tabela abaixo:
Nº da ação

Nome da Ação

Coordenador da Ação

Nº de vagas
disponibilizada

C-001/2015

Curso de Língua
Portuguesa: comunicação
eficaz na UFABC

Márcia de Oliveira
Lupia

A critério do
coordenador

C-002/2015

Intervenção educacional
Fabio Ferrite Lisauskas
junto aos terceirizados da

A critério do
coordenador
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Nome da Ação

Nº da ação

Coordenador da Ação

Nº de vagas
disponibilizada

UFABC auxiliando a
obtenção do certificado
de conclusão do ensino
médio por meio do
ENEM
P-003/2015

Mulheres em Ação!

Beatriz Soares
Benedito

A critério do
coordenador

O-002/2015

Oficina de Finanças
Pessoais

Vlademir dos Santos
Oliveira

1

O-004/2015

Oficina de Computação
Básica

Vlademir dos Santos
Oliveira

2

O-005/2015

Oficina de Artesanato

Vlademir dos Santos
Oliveira

2

11.2. O voluntariado terá vigência de acordo com a ação a qual encontra-se vinculada,
com início para junho de 2015 e final indicado no termo de compromisso a ser firmado
entre o voluntário e a Pró-reitoria de Extensão (ProEx).
12. Cronograma
Ação
Inscrições
Seleção dos candidatos
Divulgação dos selecionados
Assinatura dos termos de
outorga e compromisso

Data
14 de abril a 10 de maio de 2015
11 a 21 de maio de 2015
25 de maio de 2015
01 a 10 de junho de 2015

13. Da Certificação
13.1. Somente após a entrega do relatório final serão expedidos os certificados para os
participantes.
13.2. Somente receberão certificados os voluntários que completarem o tempo previsto
no Termo de Compromisso e estiverem em dia com os relatórios parcial e final.
5

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-72-81
proex@ufabc.edu.br

13.3. O voluntário que desligar-se da ação antes do término previsto, receberá uma
declaração descrevendo o tempo de participação na referida ação mediante entrega do
relatório final.
14. Das disposições finais
14.1. Fica facultado à UFABC o direito de suspender o presente programa.
14.2. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pelo Comitê de Extensão
Universitária da UFABC.
14.3. O Pró-Reitor de Extensão é responsável pela coordenação geral deste programa.
14.4. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Profº Dr. Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão
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Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original

C-001/2015

Curso de Língua Portuguesa: comunicação eficaz na UFABC
Márcia de Oliveira Lupia

A expansão da Universidade Federal do ABC vem aumentando o número de mão de obra
terceirizada e o contato desses funcionários com toda a comunidade já faz parte do cotidiano.
É nesse cenário que a necessidade de aprimoramento na comunicação entre os terceirizados,
servidores e alunos surgiu.
A criação do Curso de Língua Portuguesa: Comunicação Eficaz na UFABC voltado para
esse público será o primeiro passo na capacitação de um grupo importante para o
desenvolvimento das atividades universitárias e fará jus ao ambiente acadêmico em que está
inserido.
Com esse curso, pretende-se elevar a qualidade de comunicação dos terceirizados e torná-los
mais reflexivos em relação aos diversos usos da Língua Portuguesa.

C-002/2015

Intervenção educacional junto aos terceirizados da UFABC auxiliando a
obtenção do certificado de conclusão do ensino médio por meio do ENEM
Fabio Ferrite Lisauskas

Este curso oferecerá aos terceirizados aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) para que alcancem a pontuação necessária à obtenção do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio.

P-003/2015

Mulheres em Ação!
Beatriz Soares Benedito

O projeto pretende desenvolver vínculos afetivos entre trabalhadoras terceirizadas da
UFABC e convidadas, bem como provocar o empoderamento destas mulheres a fim de
estimular o convívio, as trocas, a solidariedade e a emancipação feminina. Para isso serão
organizados encontros com o objetivo de promover discussões de temáticas cotidianas
através de oficina de trocas, rodas de conversa com profissionais da saúde e apoio jurídico,
exibição de filmes, palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e cursos
extracurriculares de curta duração.
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Oficina de Finanças Pessoais
Vlademir dos Santos Oliveira
Visa auxiliar o participante a organizar suas finanças e de sua família afim de que possam
criar fundos de reserva e se planejar financeiramente.
Atividades propostas:
1 - Orçamento doméstico:
1.1. A importância de elaborar um orçamento doméstico Instruções para levantamento de
despesas;
1.2. Enxugamento dos itens observados;
1.3. Estrutura básica de um orçamento: previsão de receitas e despesas;
1.4. Acompanhamento: o previsto versus o realizado.
2 - Finanças do dia-a-dia:
2.1. Compras da família;
2.2. Cheque pré-datado;
2.3. Cartão de crédito;
2.4. Cheque especial;
2.5. Financiamento;
2.6. Liquidando as dívidas;
2.7. Taxa de Juros do mercado;
2.8. Imóvel próprio x aluguel;
3 - Noções básicas de taxas de juros:
3.1. Juros simples;
3.2. Juros compostos;
3.3. Montando a aposentadoria;
3.4. Simulações;
4 - Exercícios Práticos:
Como andam as suas finanças!
O-002/2015

O-004/2015

Oficina de Computação Básica
Vlademir dos Santos Oliveira

É composta de dois módulos: o primeiro com Windows e Internet. O segundo módulo é
sobre o pacote Office.
Atividades propostas:
Módulo 1 - Windows e Internet:
1.1.Computador: visão geral;
1.2. Windows: dicas de uso;
1.3. Wi-fi: como configurar;
1.4. Ferramentas Google;
1.5. Email: como configurá-lo da melhor forma;
Módulo 2 - Pacote Office
1. Word;
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1.2. Visão Geral – Documentos;
1.3. Formatação;
1.4. Uso de Modelos;
1.5. Layout de Página e Impressão;
1.6. Criando um currículo no Word.
2. Excel:
2.1. Visão Geral – Planilhas;
2.2. Criação das primeiras tabelas;
2.3. Primeiros cálculos;
2.4. Funções básicas;
2.5. Orçamento doméstico;
3. Power Point:
3.1. Visão Geral - O que é uma apresentação;
3.2. Uso de Imagens e ClipArts.

O-005/2015

Oficina de Artesanato
Vlademir dos Santos Oliveira

Oficina de artesanato que utiliza materiais recicláveis em totalidade ou parcialidade na
criação de novos produtos. Envolverá criatividade e atitude empreendedora.
Atividades propostas:
1Ensinar diversas formas de aproveitamento de materiais recicláveis no artesanato.
Desenvolver objetos de decoração, sofá, puff, porta trecos, entre outros objetos;
2Ensinar artesanato com caixas de leite: desenvolver carteiras e bolsas, totalmente
feitas de caixas de leite, as embalagens TetraPak normalmente são jogadas no lixo e podem
se transformar em novos produtos.
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Anexo 2 - Critérios para inscrição
1.
Os critérios abaixo relacionados não excluem aqueles indicados no presente
edital, em especial no item 11.
Ação de extensão
C-001/2015
Curso de Língua
Portuguesa:
comunicação eficaz na
UFABC

Critério para inscrição
Possuir bons conhecimentos em Língua Portuguesa;
Preferencialmente candidatos que estejam cursando ou
tenham cursado Licenciatura em Letras (critério não
obrigatório)
O curso busca voluntários que possam preparar os
terceirizados em ao menos uma das competências descritas
no Edital do Exame, as quais são divididas em áreas de
conhecimento como segue:

C-002/2015
Intervenção
educacional junto aos
terceirizados da
UFABC auxiliando a
obtenção do certificado
de conclusão do ensino
médio por meio do
ENEM

P003
Mulheres em Ação!

O-002/2015
Oficina de Finanças
Pessoais

Áreas de Conhecimento

Componentes
Curriculares
Ciências Humanas e suas História, Geografia,
Tecnologias
Filosofia e Sociologia
Ciências da Natureza e suas Química, Física e Biologia
Tecnologias
Linguagens, Códigos e suas Língua Portuguesa,
Tecnologias e Redação
Literatura, Língua
Estrangeira (Inglês ou
Espanhol), Artes, Educação
Física e Tecnologias da
Informação e Comunicação
Matemática e suas
Matemática
Tecnologias
Somente serão aceitas inscrições de voluntárias do sexo
feminino.
Possuir conhecimentos específicos na área de finanças
pessoais:
Ser graduando de engenharia ou economia com
conhecimentos em finanças pessoais ou;
Formação nas áreas de contabilidade ou economia ou;
Certificações em cursos de finanças.
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Ação de extensão
O-004/2015
Oficina de Computação
Básica

O-005/2015
Oficina de Artesanato

Critério para inscrição
Possuir conhecimentos intermediários:
1- pacote Office (Excel, Word e Powerpoint);
2- ferramentas Google (Google Drive, Gmail, Google
Agenda, Maps e Tradutor);
3- Windows 7
Possuir conhecimentos:
1- artesanato em geral e;
2- artesanato com materiais
embalagens Tetrapark, etc)

recicláveis

(PET,
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