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EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

  
A ONG São João del-Rei Lixo Zero torna público, pela presente chamada, o 
edital de seleção de novos voluntários de nº 03/2022. O mesmo tem intuito de 
selecionar interessados em atuar de forma voluntária, como membro ou como 
colaborador, nas diversas atividades do projeto. 
 
A SÃO JOÃO DEL-REI LIXO ZERO 
 
Somos uma Associação sem fins lucrativos (ONG), que tem como objetivo 
principal a conscientização da população a respeito do problema do lixo vivido 
em São João del-Rei, decorrente do consumo desenfreado, e quais as 
consequências disso para o meio ambiente de maneira global.  
As ações promovidas pelo projeto visam: 

● Promover na sociedade a reflexão sobre consumo e nossa 

responsabilidade compartilhada pelo gerenciamento dos resíduos 

gerados, incentivando a mudança em todos os níveis; 

● Popularizar as práticas e conhecimentos a respeito de não geração, 

redução de resíduos e descarte consciente, principalmente em atividades 

cotidianas. 

● Contribuir para o fortalecimento dos mecanismos institucionais de 

proteção e conservação do meio ambiente; 

● Produzir e disseminar conhecimentos especializados, que tenham na 

sustentabilidade seu tema principal; 

● Assessorar, prestar serviços, orientar e participar em programas, projetos 

e outras formas de ação técnica, coletiva, pública ou privada, que 

promovam o meio ambiente; 

● Participar e promover programas de educação, difusão de conhecimento 

e de conscientização; 

● Atuar nas lutas e movimentos sociais que atuem com objetivos similares. 

● Promoção do voluntariado. 

● Promover na sociedade a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade 
pelos resíduos gerados, incentivando a mudança. 

● Popularizar as práticas e conhecimentos a respeito de redução de 
resíduos e descarte consciente. 

 
 

VAGAS OFERECIDAS - VOLUNTÁRIOS EFETIVOS 

 

Os voluntários efetivos participam do planejamento e execução das atividades 

da ONG, realizando tarefas de acordo com o setor em que está alocado. As 

vagas disponíveis são: 
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a) Coordenador de Conteúdo: Responsável por liderar a equipe de criação 

de conteúdo de mídia social, site, youtube, blog e podcast. O coordenador 

organiza os calendários de acordo com as demandas da Associação e 

gerencia a produção e veiculação destes conteúdos. 

b) Coordenador de Projetos:  Responsável por liderar o planejamento e 

execução de projetos de curto e longo prazo, como eventos, campanhas, 

e ações pontuais nas escolas, centros de ensino e na comunidade. 

c) Coordenador de Projetos Pedagógicos: Responsável por orientar e 

coordenar os projetos que tenham cunho educacional.  

d) Assessor de Redes Sociais/Blog: Atua na produção de peças de mídia 

social e legendas para postagens de redes sociais, além da produção de 

conteúdo para o Blog. 

e) Assessor técnico de mídia: Responsável pela atualização do site e por 

produzir e editar vídeos (redes sociais e site), além de dar suporte técnico 

em transmissões online. Além disso, deve Produzir peças de mídia social 

no formato do site/youtube/podcast. 

f) Assessor de eventos e campanhas: Atua no planejamento  e execução 

de eventos/ações/campanhas. 

g) Assessor de ações Educacionais: Atua nos projetos educacionais, em 

escolas, centros de ensino e na comunidade. 

h) Assessor de Captação de recursos: Atua na captação de parceiros 

relevantes e alinhados com a ONG. Responsável por redigir e montar 

cartas de patrocínio e preencher editais. 

 

A quantidade de vagas disponíveis para voluntários efetivos é indeterminada. 

 

PRÉ-REQUISITOS  

 
Algumas vagas possuem pré-requisitos específicos. São elas:   
 

a) Coordenador de Conteúdo: Liderança. 

b) Coordenador de Projetos: Liderança. 

c) Coordenador de Projetos Pedagógicos: Liderança e conhecimento na 

área pedagógica. 

d) Assessor de Redes Sociais/Blog: Conhecimento em produção de 

mídias sociais. 

e) Assessor técnico de mídia: Conhecimento em produção de mídias 

sociais, edição e transmissão de vídeo. 

f) Assessor de Captação de recursos: Experiência em captação de 

recursos. Conhecimento do funcionamento do primeiro e terceiro setores. 

 
Além dos requisitos de cada vaga especificada no item anterior, todos os 
voluntários efetivos devem: 
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a) Se interessar pelos temas socioambientais* abordados pelo projeto; 
b) Ter disponibilidade de tempo para dedicar a compromissos da 

organização, de acordo com a demanda; 
c) Ter disponibilidade para participar de ações presenciais;  
d) Ter aptidão para trabalhar em equipe; 
e) Ser Proativo. 

f) Ter conhecimento do Estatuto da Associação São João del-Rei Lixo Zero. 

O documento pode ser acessado no site www.sjdrlixozero.com.br. 

 

*Não é obrigatório ter conhecimentos técnicos e/ou ter formação na área 

ambiental. 

 

 

SELEÇÃO  

  
O processo seletivo será realizado em 3 etapas. São elas:  

  

1ª - Preenchimento do formulário de inscrição:   

O São João del-Rei Lixo Zero receberá os formulários dos interessados no 

período de 11/04/2022 à 24/04/2022. O formulário ONG SJDR LIXO ZERO - 

FAÇA PARTE! nº03/2022 será disponibilizado de forma online, e pode ser 

acessado em www.sjdrlixozero.com.br. 

 

2ª - Entrevista:   

As entrevistas ocorrerão de forma individual e online, através do Meet Google, A 

data e hora será definida de acordo com a disponibilidade do selecionado. 

 

3ª - Período de Treinamento:   

Após aprovação na entrevista, os selecionados passarão por um treinamento de 

3 meses junto à equipe da ONG. 

 

4ª - Resultado Final:   

Os aprovados após período de treinamento serão comunicados e efetivados pelo 

Conselho Diretor da ONG. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Todos os contatos referentes ao processo seletivo serão realizados via e-mail 
fornecido no formulário de inscrição. 

As datas estabelecidas no presente edital estão sujeitas a mudanças mediante 

aviso prévio.  
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Em caso de dúvidas, entre em contato pelo formulário: 

www.sjdrlixozero.com.br/contato com o assunto “ Dúvidas Processo de Seleção 

– Nome do Candidato”. 

 

  São João Del Rei, 10 de abril de 2022 
 
  
   
_____________________________________  
 
Monique Silva 
Coordenadora Geral/Presidente da Associação São João del-Rei Lixo Zero 
 
 
_____________________________________   
 
Thaís Branquinho Barrêto 
Coordenadora Geral/Tesoureira da Associação São João del-Rei Lixo Zero 
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