
EDITAL DE INSCRIÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 2023

1. INTRODUÇÃO
Fundado em março de 2007, o Instituto Pirilampos iniciou suas ações com uma equipe de voluntários

desenvolvendo atividades recreativas e lúdico-pedagógicas em abrigos, hospitais, casa de repouso,

comunidades rurais e indígenas, nossa história é construída por cada pessoa que se doa pelo bem

ao próximo.

2. APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO PIRILAMPOS

O Grupo de visitas e ações voluntárias de Roraima – Instituto Pirilampos, é uma organização da

sociedade civil que iniciou suas atividades em março 2007 no município de Boa vista, capital do

estado de Roraima sob o CNPJ: 18.614.095/0001-07, tem como objetivo colaborar para a

erradicação da extrema pobreza, lutar por inclusão social, combater a criminalização e

encarceramento da pobreza, todo tipo de violência simbólica e toda e qualquer violação de direitos

praticada contra crianças e adolescentes em nosso Estado.

2.1 MISSÃO:

Colaborar para a erradicação da extrema pobreza, lutar por inclusão social, combater a

criminalização e encarecimento da pobreza, todo tipo de violência simbólica e toda e qualquer

violação de direitos praticada contra crianças e adolescentes em nosso Estado.

2.2  VISÃO:

Torna-se referência e ponte de diálogo na região norte para outras OSCs, instituições públicas,

privadas e sociedade geral, no combate à desigualdade social e na luta pelo direito de criança e

adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social em nosso Estado.

2.3 VALORES:

Solidariedade, Transparência, Ética, colaboração e parcerias.

3. INSCRIÇÃO:

A inscrição será realizada através do link https://institutopirilampos.org.br/voluntariado/, no

período de 17/03 a 29/03 até às 13h59min. o pagamento será realizado via pix, através do CNPJ:

18.614.095/0001-07 ou tranferência bancária, agência: 0250x conta: 124891-0 e o comprovante será

enviado para o número (95) 9 8405-7827. As inscrições serão limitadas no total de 30 inscritos, sendo

cobrado um valor simbólico de R$ 40,00 + 1kg de alimento não perecível.

https://institutopirilampos.org.br/voluntariado/


Os doadores de sangue terão 50% de desconto no valor da inscrição. Para garantir o desconto, é

necessário enviar o comprovante no formato PDF para o e-mail

voluntariado@institutopirilampos.org.br e descrever no assunto SOU DOADOR, enviando junto o

comprovante de pagamento, que poderá ser efetuado via pix através do CNPJ: 18.614.095/0001-07

ou transferência bancária, agência: 0250x conta: 124891-0 e o comprovante anexado junto ao e-mail,

no período de 17/03 a 29/03.

A isenção ocorrerá no período de 17/03 a 20/03 até às 23:59 através do e-mail

voluntariado@institutopirilampos.org.br , descrever no assunto QUERO ISENÇÃO além disso os

candidatos devem realizar uma descrição com suas palavras o motivo pelo qual deseja a taxa de

isenção e a mesma passará por uma avaliação.

4. ATUAÇÃO DO VOLUNTÁRIO!

CLOWN:

Desenvolvemos atividades recreativas e lúdico- pedagógicas em abrigos, hospitais, casa de repouso,

comunidades rurais e indígenas, além da realização de eventos utilizando o clown como ferramenta

de aproximação com o público e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

VOLUNTÁRIO NA RESPOSTA HUMANITÁRIA:

Desenvolver atividades por meio de oficinas/atividades culturais, recreativas, esportivas, rodas de

conversas, apoio nas ações desenvolvidas dentro do súper panas e relações de trocas de

experiências, dentro e fora dos espaços.

Atuação Requisitos

Clown Ter disponibilidade para atuar nas ações, ser
proativo, criativo e responsável.

Voluntariado na resposta humanitária Ter disponibilidade para atuar nas ações, ser
proativo, criativo e responsável.

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Clown:
Os voluntários que se candidatarem para participar com o clown, são responsáveis por:

● Realizar atividades lúdicas e recreativas;

● Realizar oficinas internas de pintura facial, escultura de balão, criação de fantasia;

mailto:voluntariado@institutopirilampos.org.br
mailto:voluntariado@institutopirilampos.org.br


● Participar de oficinas de atualização com o clown.

Voluntário na resposta humanitária:
São responsáveis por atuarem diretamente na contrapartida com o voluntariado realizando

atividades como:

● Mutirões de matrículas;

● Atividades recreativas dentro dos abrigos e comunidades locais;

● Entrega de material;

● Montagem de kits em geral para distribuição e outras demandas que possam surgir no

decorrer que possam ser auxiliadas pelo voluntariado.

Temos dentro do voluntariado outras linhas de atuação que são tão significativas quanto as

anteriores e que auxiliam na transformação social das crianças e adolescentes atendidas pelo

nosso Instituto.

● reforço escolar;

● corte e costura;

● crochê;

● pintura em tela ou camisas;

● capoeira;

● teatro entre outros.

Caso tenha interesse em alguma dessas áreas, também pode se voluntariar para compartilhar um

pouco de seus conhecimentos.

6. CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA
- Ter no mínimo 16 anos;
- Interesse em desenvolver trabalho humanitário;
- Ter comprometimento;
- Assumir responsabilidades;
- 01 foto 3x4 colorida e recente;
- 01 cópia do RG (frente e verso)
- 01 cópia do Comprovante de residência (com CEP e bairro);
- 01 cópia de Registro Civil de acordo com o aplicável:

1. · Solteiro = Certidão de nascimento
2. · Casado = Certidão de casamento;
3. · União Estável = Declaração Pública de União Estável
4. · Separado = apresentar documento que está em andamento o

divórcio, caso contrário, certidão de casamento;
5. · Divórcio = Averbação na certidão de casamento;
6. Viúvo = Certidão de óbito

- 01 Cópia do Cartão de vacinação atualizado: FEBRE AMARELA, ANTITETÂNICA,
HEPATITE B  SARAMPO e COVID (obrigatório)



7.  CRONOGRAMA DO EDITAL

Ação/Etapa/Atividade Período

Abertura do edital 17/2023 17/03 a partir das 19h

Inscrição online através do link
https://institutopirilampos.org.br/voluntariado/ 17/03 a 29/03 até às 13h59min

solicitação de isenção (via e-mail)
voluntariado@institutopirilampos.org.br

17/03 a 20/03 até às 23:59

Resultado da isenção 22/03 ás 15:00

Pagamento da inscrição 17/03 até 29/03

Fechamento do link para envio da inscrição de voluntário 29/03 - 14h

Mariann Mesquita
Presidente do Instituto Pirilampos

Grupo de Visitas e Ações Voluntárias de Roraima Boa Vista
CNPJ: 18.614.095/0001-07


