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SETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 

RECRUTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS – 2011.2 

 

A União Protetora dos Animais Carentes (UPAC) é uma associação civil, de direito privado, 

de caráter sócio-ambientalista, sem fins lucrativos que tem por princípios: estimular o amor e 

respeito à vida, controle de natalidade de animais, a adoção de animais carentes, o equilíbrio 

ambiental e combater o abandono de animais na cidade de Fortaleza-CE. 

 

O trabalho voluntário na UPAC 

 

A UPAC está crescendo e o trabalho é intenso para manter as atividades que nos 

propomos a realizar. Por isso, precisamos de voluntários que possam contribuir, na medida de 

suas possibilidades, com as tarefas que desempenhamos. O trabalho voluntário é regido pela Lei 

9.608 de 18/02/1998. Não gera vínculo empregatício nem funcional ou outras obrigações 

trabalhistas. 

 Os setores que necessitam de voluntários são: Educação; Lojinha; Bazar/ Brechó; Abrigos 

dos animais; Comunicação; Infraestrutura; Doações. No ANEXO I estão às informações sobre os 

respectivos setores. 

 A atuação do voluntário em algum desses setores consiste em: a) trabalho voluntário não-

remunerado; b) comprometimento de, no mínimo, 3 meses; c) disponibilidade de, no mínimo, 8 

horas por mês, desempenhadas conforme acordo com o coordenador do setor que pretende 

participar.  

 O voluntário terá: 1) possibilidade de atuação prática, sem fins lucrativos, nos setores da 

UPAC; 2) avaliação sobre sua experiência no trabalho voluntário na UPAC.    

 

O recrutamento 

 

As etapas do recrutamento são: 1) envio do formulário de inscrição; 2) participação na 

reunião de voluntários; 3) entrevista. 

1) envio do formulário de inscrição: as inscrições para o recrutamento podem ser feitas 

de 15 de junho de 2011 até 01 de julho de 2011, através do envio do formulário de inscrição 

(ANEXO II) para o email voluntariado@upac.org.br em documento Word. No envio, coloque no 

campo assunto do email “Recrutamento de voluntários”.  

2) participação na reunião de voluntários: a reunião de voluntários ocorrerá no dia 3 de 

julho de 2011, domingo, de 8 às 11 horas, em local a ser definido. Nessa ocasião serão tratados 

os seguintes assuntos: a) apresentação da UPAC; b) posse responsável de animais domésticos; 

c) trabalho voluntário na UPAC. 

3) entrevista: a entrevista será realizada no final dessa mesma manhã da reunião de 

voluntários, a fim de ter a confirmação de interesse em participar como voluntário na UPAC, se 

comprometendo a desenvolver as atividades necessárias.  

 

Fortaleza, 13 de junho de 2011. 

 

Mariana Baraldi Silva 

Presidente da UPAC 



ANEXO I – SETORES DA UPAC QUE PRECISAM DE VOLUNTÁRIOS 

 

Setor Objetivo Atuação Produto Coordenação Dias das 
atividades 

Educação Promover 
eventos 
educativos 
sobre 
proteção dos 
animais 

a) orientação em 
eventos de adoção;  
b) palestras em 
instituições públicas e 
privadas.  
 

Potencializar 
conscientização 
sobre a proteção 
dos animais 
 

Armando 
Leopoldo 

Em eventos 
de educação 
e/ou adoção 
de animais 

Lojinha Comerciali-
zar produtos 
a fim de 
arrecadar 
fundos 

a) vendas em eventos de 
adoção;  
b) vendas em eventos de 
instituições públicas e 
privadas. 
c) compra do material 
para a lojinha, como 
camisas. 
 

Balanço 
financeiro positivo 
para a UPAC 

Kátia Maria Em eventos 
de educação 
e/ou adoção 
de animais. 

Bazar/ 
Brechó 

Comerciali-
zar produtos 
doados a fim 
de arrecadar 
fundos  

a) vendas em eventos de 
adoção;  
b) vendas em eventos de 
instituições públicas e 
privadas; 
c) solicitação ao setor de 
comunicação pedidos de 
doações, quando 
necessário. 
 

Balanço 
financeiro positivo 
para a UPAC 

Sônia Suely Finais de 
semana. 

Abrigo dos 
Animais 

Abrigar e 
recuperar 
animais 
resgatados 
pela UPAC 

a) atende as 
necessidades dos 
animais e do abrigo, tais 
como: alimentação, 
tratamento médico-
veterinário, transporte de 
animais, limpeza do 
abrigo, dentre outros;  
b) organização 
documental dos animais;  
c) mediação da adoção 
dos animais do abrigo, 
de outros protetores e 
nos eventos.  
 

1) Animais para 
adoção; 
2) Animais em 
boas condições 
de vida. 
 

Mariana 
Baraldi 

Diariamente 

Comunica- 
ção 

Gerir o 
relacionamen
to da UPAC 
com 
voluntários, 
entidades 
públicas e 
particulares 

a) organização e 
divulgação dos eventos;  
b) atualização dos meios 
de comunicação, tais 
como email, site, blog, 
redes sociais, etc.  
c) relações públicas  
 

a) Confecção e 
atualização de 
materiais de 
divulgação; 
b) Busca e 
manutenção dos 
contatos da 
UPAC. 
 

Raphaele 
Pinheiro 

Diariamente 

Infraestru- 
tura 

Manutenção 
e melhoria 
dos abrigos 

Construção e reparo nas 
estruturas físicas dos 
abrigos  

Infraestrutura 
adequada para o 
cuidado dos 

José Airton Sábados 
pela manhã, 
ou, 



 animais 
  

eventualmen-
te, aos 
domingos. 
 

Doações Coordenar o 
fluxo de 
doações da 
UPAC 

a) busca e encaminha 
aos setores as doações 
que a UPAC recebe;  
b) registro de doações;  
c) realiza eventos e/ ou 
atividades de 
arrecadação de fundos, 
tais como rifas, chás, 
campanhas, vendas de 
camisetas, dentre outros. 
 

Arrecadação 
permanente de 
doações para a 
UPAC  

Amélia Aguiar Diariamente 

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Dados pessoais 

 

Nome completo:   

Data de nascimento:                Sexo:   

Endereço:                                Bairro:    CEP:             Cidade / UF: 

Telefone:                                Celular:                                       Emails: 

Ocupação:     

  

 

Voluntariado 

 

Você atua e/ou já atuou como voluntário? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, escreva onde e como foi a experiência. 

 

Qual setor você gostaria de atuar como voluntário na UPAC?  Escolha apenas um setor. 

(   ) Educação  

(   ) Lojinha  

(   ) Bazar/Brechó  

(   ) Abrigo dos cães e/ou gatos  

(   ) Comunicação  

(   ) Infraestrutura  

(   ) Doações  

 

Quais os dias e horários você pretende disponibilizar para o trabalho voluntário na UPAC?  

 

Escreva uma breve carta de apresentação explicando quais os motivos de você querer participar 

da UPAC como voluntário.  

 

Caso tenha outras informações que julgue relevante, escreva aqui: 


