Diaconia Geral - Assessoria de Promoção Humana
Programa de Voluntariado Shalom (PVS)

_____________________________________________________________________
EDITAL PARA SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO
“Cristo , nossa riqueza, vem socorrer a fome e sede dos teus, nunca haverá aos olhos teus um povo
esquecido e sem atenção, Desolada jamais esta terra será. A esperança desse povo tu serás!”
(Letra Música: Padre Cristiano Pinheiro.)
“Vocês não sabem qual o que é a dor do mundo, unam-se a Mim, que sei o que é a dor do mundo, para
que, em Mim vocês sejam instrumentos para que Eu possa consolar a dor do mundo.”;
“Chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem… esta é a nossa alegria! Perfeita alegria!”
(Profecias dadas ao Conselho Geral da Comunidade Shalom

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Comunidade Católica Shalom é uma Associação Privada Internacional de Fiéis,
reconhecida pela Santa Sé, com personalidade jurídica segundo os cânones 298-311 e
321-329 do Código de Direito Canônico. (saiba mais sobre a Comunidade Shalom). A
Comunidade Shalom conta com homens e mulheres casados, solteiros, sacerdotes e
celibatários, em diversos países, que se dedicam a anunciar a Boa Nova do Reino de
Deus a todos os povos, tendo ainda especial atenção aos pobres, aqueles que se
encontram nas periferias existenciais e socioculturais.
Assim, movidos pelo desejo de servir, que o próprio Deus infunde em nossos corações,
é com grande alegria que, por meio deste, tornamos pública a abertura das inscrições no
Programa de Voluntariado Shalom - PVS - para participação na expedição que tem
como destino Bogotá, capital da Colômbia.

O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SHALOM NÃO TEM FINS LUCRATIVOS, MAS
FINS SOCIAIS.

1 - APRESENTAÇÃO
O Programa de Voluntariado Shalom é voltado para profissionais que desejam,
gratuitamente,

pôr-se

à

serviço

dos

mais

necessitados,

integrando-se

temporariamente aos trabalhos oferecidos pela Comunidade Católica Shalom, de
resgate à dignidade humana e de serviço aos mais pobres.
2- OBJETIVO
Proporcionar aos voluntários a experiência de dispor e empregar seus talentos, dons e
conhecimento com gratuidade e generosidade em prol dos menos favorecidos.
Objetivos Específicos :
I.Fomentar a responsabilidade e compromisso social, bem como a caridade fraterna;
II.Inspirar, nos voluntários, a cidadania, o compromisso com o outro, a gratuidade e a
solidariedade na partilha dos dons e conhecimentos;
III.Colaborar com os nossos trabalhos de Promoção Humana somando a estes os
conhecimentos de cada voluntário;
IV.Oportunizar o trabalho com pessoas em situação de risco social e/ou abandono;
V.Oferecer uma experiência de alcançar a vida dos que mais necessitam;
VI.Favorecer aos voluntários uma experiência de ser Igreja em saída, de ser
missionário.
3. DA INSCRIÇÃO
I.Antes de efetuar sua a inscrição, o participante deve ler atentamente este Edital para
se certificar de que preenche todos os requisitos e aceita as suas condições.
II.As inscrições ficarão abertas do dia 01 de junho de 2018 ao dia 30 de junho de
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2018.
III

-

Para

realizar

a

inscrição,

o

candidato

deverá

acessar

o

link

(https://goo.gl/forms/bJOyrcuxzwNWBW7q2), preencher o formulário , clicar ao final
em “enviar”, e esta será automaticamente submetida ao processo seletivo.

4- DO PROCESSO SELETIVO
4.1- Critérios seleção e classificação:
I. Podem participar profissionais e pessoas de boa vontade, com capacidade civil
plena, maiores de 18 anos.
II.Os candidatos devem ser peregrinos da Jornada Mundial da Juventude - JMJ
Panamá 2019, que em seguida partirão para Bogotá – Colômbia, conforme as datas
estipuladas no item 9.
III.Os inscritos serão selecionados e classificados conforme o perfil (item 6) , a
entrevista (item 4.2) e o número de vagas (item 4.3) .
4.2 – Da entrevista
Aqueles que se inscreveram serão submetidos a uma entrevista realizada por telefone,
que será critério de seleção e aprovação.
4.3 - Dos selecionados:
I.Dentre os inscritos, serão selecionados 20 voluntários para participar da expedição
de Bogotá.
II.A lista com a relação dos selecionados será divulgada no site comshalom.org, no
dia 10 de julho de 2018.
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4.4 DO PREENCHIMENTO DA VAGA:
I - O candidato selecionado conforme o item 4.3 garantirá a sua vaga na expedição
com o envio dos seguintes comprovantes para o email volunteering@comshalom.org :
1. Até o dia 05/08/2018: do comprovante de pagamento da taxa de adesão ou, ao
menos, da 1ª parcela (item 11).
2. Até o dia 10/08/2018:
A).do comprovante de inscrição na JMJ Panamá 2019;
B).do voucher das passagens para a JMJ Panamá 2019;
C).do voucher das passagens para a expedição em Bogotá ( item 13);

II – Após o envio do email com os comprovantes, o candidato selecionado receberá
um email confirmando a sua participação, e preenchendo assim, a vaga na expedição
do PVS para Bogotá – Colômbia.
III - Caso o candidato não envie os comprovantes conforme o item 4.4.I. , será
considerado desistente e abrirá a vaga para os candidatos em lista de espera (item 5).
IV- Fica a critério da organização pedir posteriormente ao candidato outros
documentos que julgar necessários.
5- LISTA DE ESPERA
I. A Lista de Espera é formada por candidatos que preencheram os mesmos critérios
de seleção do item 4, mas que não foram convocados pelo limite de vagas;
II. A classificação da lista de espera não será divulgada, mas será um instrumento
interno utilizado pela comissão de seleção organizadora .
III.Caso algum dos selecionados venha a desistir, entraremos em contato com os
demais que constam na referida lista.
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6 - PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS
Quantidade: 20 pessoas
Quantidade Equipe

Atribuições

1

Psicólogos

Atendimentos

1

Pediatra

Atendimentos

2

Clínico Geral

Atendimentos

1

Dentista

Atendimentos

2

Enfermeiro(a)

Atendimentos

1

Sacerdote

Confissões, Celebrações Eucarísticas, Ministrar
os Sacramentos, visita às famílias.

1

Tocador

Animação.

2

Pregador

Condução dos momentos de oração e
formação Catequética.

2

Jovem líder

Desenvolver ações para juventude.

3

Evangelizadores Coordenar as visitas domiciliares.

1

Educador Físico

Promover momentos recreativos.

1

Comunicador

Edição de vídeos, fotos, matérias.

2

Artistas

Promover atividades artísticas através do
teatro, música e dança.

7 - DESPESAS COM TRANSPORTE PÚBLICO E EXTRAS
Fica a cargo de cada voluntário arcar com as suas próprias despesas de transporte
e passagens aéreas. Nesta expedição, orientamos que o voluntário leve disponível
consigo ao menos de 300 euros para gastos eventuais com transporte público,
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passeios turísticos ou possíveis emergências.

8- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EXPEDIÇÃO
O cronograma das atividades durante a expedição será divulgado no dia 20 de julho
de 2018.
9 - SOBRE A EXPEDIÇÃO
Está expedição se inicia com a participação na JMJ Panamá 2019 , no período de
22 à 27 de janeiro de 2019.
Dia 28 de Janeiro de 2019: Encontro Internacional de Jovens Shalom.
Dia 29 de Janeiro de 2019: Chegada em Bogotá até às 18h.
Dia 12 de Fevereiro de 2019: Retorno a seu país/cidade após às 17h.
10- DAS VACINAS
Os voluntários devem solicitar o cartão internacional de vacina e todos devem estar
vacinados contra a febre amarela ao menos 10 dias antes da viagem.
11 - TAXA DE ADESÃO
A Taxa de Adesão tem por finalidade cobrir os custos referentes à alimentação do
grupo e com o guia da expedição. Por isso, o seu pagamento é um critério
obrigatório para se participar da expedição.
Para esta expedição de Bogotá, avaliamos os custos em 200,00 EUROS por
voluntário, que pode ser pago em duas parcelas, através de transferência ou
depósito na seguinte conta bancária:

ASSOCIAÇÃO SHALOM
BANCO DO BRASIL
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AGÊNCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 30863-3
CNPJ: 07.044.456/0001-00
Após o pagamento o comprovante do depósito deve, obrigatoriamente, ser enviado
por e-mail para: volunteering@comshalom.org ( item 4.4).
O candidato poderá efetuar o pagamento até as seguintes datas para o
parcelamento da sua taxa de adesão:
1. PRIMEIRA PARCELA: 100,00 EUROS (Até 05 de agosto de 2018)
2. SEGUNDA PARCELA: 100,00 EUROS (Até 05 de setembro de 2018)

12- DA DESISTÊNCIA:
EM CASO DE DESISTÊNCIA CONSTANTE No Item 4.4.III., ou POR PARTE DO
CANDIDATO, APÓS EFETUADO O PAGAMENTO, O VALOR PAGO NÃO SERÁ
DEVOLVIDO, MAS SERÁ REVERTIDO EM BENEFÍCIO DA MISSÃO DE DESTINO
DA EXPEDIÇÃO, NESTE CASO, BOGOTÁ.

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
I.PARA QUE NÃO HAJA ATRASOS NA EXPEDIÇÃO, PEDIMOS QUE TENHAM
BASTANTE ATENÇÃO QUANTO AOS HORÁRIOS DO ITEM 9, ESPECIALMENTE,
NA COMPRA DOS BILHETES AÉREOS.
II.CADA

VOLUNTÁRIO

COMPRARÁ DA SUA PASSAGEM DE MANEIRA

AUTÔNOMA E INDEPENDENTE, OBEDECENDO ESTRITAMENTE AS DATAS E
HORÁRIOS DE INÍCIO E TÉRMINO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.
14 - CRONOGRAMA
LANÇAMENTO DO EDITAL

01/06/2018
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INÍCIO DAS INSCRIÇÕES

01/06/2018

TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES

30/06/2018

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS

10/07/2018

COMPRA DA PASSAGEM

ATÉ 10 /08/ 2018

1ª PARCELA TAXA DE ADESÃO

ATÉ 05/08/2018

2ª PARCELA TAXA DE ADESÃO

ATÉ 05/09/2018

JMJ PANAMÁ
ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS

De 22 à 27/01/2019
28/01/2019

SHALOM
CHEGADA EM BOGOTÁ ATÉ ÀS 18h
PERÍODO DO VOLUNTARIADO

29/01/2019
De 29/01/2019 à
12/02/2019

RETORNO AO PAÍS APÓS ÀS 17h

12/02/2019
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