
UPAC- União Protetora dos Animais Carentes 
Site: http://www.upac.org.br 
Email: contato@upac.org.br 
 
SETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 

EDITAL Nº 02/2012 - RECRUTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS 

 

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. 

 

1 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; Infraestrutura; Comunicação. No ANEXO I estão às informações sobre os 

respectivos setores e a funções a serem desempenhadas. 

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

remunerado; b) comprometimento de, no mínimo, 6 meses; c) disponibilidade de, no mínimo, 4 

horas por mês, desempenhadas conforme o horário de atuação do setor e/ou em acordo com o 

coordenador do setor que pretende participar.  

 

2 O recrutamento 

 

As etapas do recrutamento são: 1) envio da documentação por email; 2) participação na 

reunião de voluntários; 3) entrevista. 

2.1. envio da documentação por email : as inscrições para o recrutamento podem ser feitas de 

09 a 19 de maio de 2012, através do envio da documentação exigida no item 3 deste edital para o 

email voluntariado@upac.org.br. No envio, coloque no campo assunto do email “Recrutamento de 

voluntários”.  

2.2. participação na reunião de recrutamento de vol untários : após o candidato receber o 

resposta do resultado do recrutamento, o mesmo deverá participar da reunião de voluntários que 

ocorrerá no dia 26 de maio de 2012, sábado, de 14 às 16 horas, em local que será divulgado 

posteriormente. Nessa ocasião serão tratados os seguintes assuntos: a) apresentação da UPAC; 

b) princípios de proteção animal; c) trabalho voluntário na UPAC. 

2.3. entrevista : essa etapa ocorrerá logo após a reunião de recrutamento, na qual o coordenador 

do setor que pretende atuar e um representante do setor de recursos humanos entrevistará o 

candidato. 

 



3. Documentos necessários para a inscrição 
 
 Deverão ser enviados por email:  
1) Cópia digital do RG;  
2) Cópia digital do comprovante de residência (água, luz ou telefone); 
3) Formulário de inscrição (ANEXO II); 
4) Currículo com foto (ANEXO III) 
 
 
Cronograma de atividades do recrutamento 
 
Atividades  Período  
Lançamento do edital 09/05/2012 
Período de inscrições  09 a 19/05/2012 
Período de regularização das inscrições 21 a 24/05/2012 
Reunião com os voluntários recrutados 26/05/2012 
Início do trabalho voluntário 28/05/2012 
 
 
 

Fortaleza, 09 de maio de 2012. 
 

Mariana Baraldi Silva 
Presidente da UPAC 
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ANEXO I – SETORES E FUNÇÕES DA UPAC QUE PRECISAM DE  VOLUNTÁRIOS 
 
 

Setor: Comunicação       Coordenação: Raphaele Pinh eiro 
Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 

mensal 
Dias de 
trabalho 

Designer 
gráfico 

Criação de artes gráficas e 
edição de vídeos 

Experiência na 
criação de material 
gráfico, em especial 
para web. 
Habilidades: 
Conhecimentos 
avançados em 
CorelDRAW e/ou 
Adobe Illustrator, 
Criatividade, 
Equilíbrio emocional, 
Relacionamento 
interpessoal, Trabalho 
em equipe. 

1 8 A combinar 
com o 
coordenador 

Fotógrafo Fotografar eventos e 
animais dos 
abrigos, auxiliar na 
atualização do catálogo 
dos animais. 

Noções básicas de 
fotografia, 
disponibilidade de 
equipamento 
fotográfico. 
Habilidades: 
Criatividade, 
Equilíbrio emocional, 
Relacionamento 
interpessoal, Trabalho 
em equipe. 

2 4 A combinar 
com o 
coordenador 

Agente de 
parcerias 

Divulgar o trabalho da 
Upac junto a empresas 
com objetivo de conseguir 
apoio/parcerias/patrocínio 

Disponibilidade de 
tempo em horário 
comercial. 
Habilidades: 
Negociação, 
Articulação, Equilíbrio 
emocional, 
Relacionamento 
interpessoal, Trabalho 
em equipe. 
 

3 4 A combinar 
com o 
coordenador 

 
 



Setor: Infraestrutura      Coordenação: José Airton  
Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 

mensal 
Dia de 

trabalho 
Auxiliar de 
manutenção 
dos abrigos 

Reparo e melhoria da 
estrutura física dos abrigos  

 4 4 Uma manhã 
de domingo 
por mês 

 
 
 

Setor: Bazar/brechó     Coordenação: Sônia Suely 
Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 

mensal 
Dias de 
trabalho 

Organizador 
de doações 

Organização, registro e 
seleção de material doado 

 4 4 Uma vez 
por mês, 
aos 
sábados, de 
15 às 19h  

Auxiliar de 
vendas 

Transporte e venda de 
material  

Possuir carro para 
transporte de material 

4 4 Uma vez 
por mês, 
aos 
sábados, de 
15 às 19h 

 
 
Setor: Educação      Coordenação: Patrícia Vieira 

Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 
mensal 

Dias de 
trabalho 

Educador/ 
Palestrante 

Realizar atividades de 
educação sobre proteção 
animal/posse responsável 

Habilidades: 
Expressividade e 
Oratória, Criatividade,  
Relacionamento 
interpessoal, 
Trabalho em equipe, 
Articulação, Equilíbrio 
emocional 

3 4 A combinar 
com o 
coordenador 

 
 

Setor: Lojinha     Coordenação: Amélia Aguiar 
Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 

mensal 
Dias de 
trabalho 

Auxiliar de 
estoque 

Registra e manter o 
estoque de produtos nos 
pontos de vendas  

 4 4 A combinar 
com o 
coordenador 

 
 

Setor: Abrigos     Coordenação: Mariana Baraldi 
Função  Atuação  Pré-requisitos  Vagas Carga horária 

mensal 
Dias de 
trabalho 

Tratador  Tratamento da saúde dos 
animais e higiene dos 
animais 

Experiência no 
cuidado de 
animais. 

4 4 Uma vez 
por mês, 
aos 



sábados, de 
7 às 11h 

Acompanhador 
de adoções 

Promover e acompanhar 
as adoções dos animais 

Disponibilidade 
para ligar, visitar 

2 4 A combinar 
com o 
coordenador 

Transportador 
de animais 

Transportar os animais 
dos abrigos para clínicas 
veterinárias e eventos de 
adoção. 

Possuir carro para 
transporte de 
animais; 
Disponibilidade de 
tempo em horário 
comercial 

4 4 A combinar 
com o 
coordenador 

Organizador Auxiliar nos mutirões de 
limpeza dos abrigos. 

 6 4 Uma vez 
por mês, 
aos 
domingos, 
de 7 às 11h 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O RECRUTAME NTO 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  
 
Especifique a função que pretende exercer baseado no anexo I deste edital: _________________ 
 
Quais os dias e horários você pretende disponibilizar para o trabalho voluntário na UPAC?  
 
Você tem ciência do compromisso de ter que atuar como voluntário no período mínimo de 6 
meses, conforme consta no Edital 02/2012?  
(   ) Sim  (   ) Não 
 
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: 
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ANEXO III – CURRÍCULO DO VOLUNTÁRIO 

 
 
 
Dados pessoais 
Nome completo:   
Data de nascimento:                Sexo:   
Endereço:                                Bairro:    CEP:             Cidade / UF: 
Telefone:                                Celular:                                       Emails: 
 
Formação educacional (apenas os realizados nos últi mos 5 anos) 
Curso 
Instituição 
Período/ Carga horária  
 
Experiência profissional (apenas os realizados nos últimos 5 anos) 
Instituição 
Função 
Período 
 
Obs.: caso tenha experiência com trabalho voluntário, inserir como experiência profissional 
 
Atividades de aprimoramento (cursos/ eventos/ idiom as) 
Instituição 
Função 
Período 
 
Informações adicionais 
Quaisquer outras informações que julgue relevante para o trabalho voluntário que pretende fazer 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 

3x4 


