PROCESSO
SELETIVO
2022-2

Seja bem-vindo ao processo seletivo da
ONG Infância-Ação, neste guia você
encontrará:

1- O que é a ONG;
2- Sua estrutura;
3- Núcleos administrativos;
4- Nossos projetos;
5- Etapas do processo seletivo;
6- Datas importantes;
7- Principais dúvidas.

O QUE É A ONG
A Organização Não-Governamental Infância-Ação é uma associação civil, sem
fins lucrativos e econômicos, que trabalha com o desenvolvimento de projetos de
Responsabilidade Social voltados para promoção da melhora da qualidade de vida das
crianças e adolescentes (0 a 14 anos) em situação de vulnerabilidade na cidade de
Santa Maria, RS. Foi idealizada por um grupo de amigos universitários e fundada
oficialmente em 02/01/2007.

SUA ESTRUTURA
A ONG Infância-Ação é estruturada em duas partes principais:
A primeira refere-se aos PROJETOS, que é o objetivo final da nossa ONG, em que
temos o contato direto com as crianças, o planejamento e a aplicação das atividades
lúdicas e recreativas;
A outra é a parte ADMINISTRATIVA, em que cuidamos e damos o suporte para que os
projetos e a ONG como um todo funcione de forma eficiente.

NOSSOS PROJETOS

O Amor-Exigentinho é uma parceria com a Federação Amor-Exigente de
Santa Maria, RS. No Aezinho, os 12 princípios são trabalhados de forma
lúdica com as crianças das famílias atendidas pelo Amor-Exigente, ao
mesmo tempo em que estas frequentam as reuniões.
Este é um projeto sensível, cujo objetivo é, além da prevenção às drogas,
ajudar na formação da criança atendida e colaborar com o seu
desenvolvimento durante essa fase difícil em que ela e sua família estão
passando.
Na última semana de cada mês os voluntários se reunem para estudar o
princípio do próximo mês, norteados pelo Material de apoio para aplicação
do programa Amor-Exigentinho.
O projeto acontece toda quarta-feira, das 20h às 22h.

NOSSOS PROJETOS

O Fazendo Rir realiza atividades de recreação para as crianças internadas na Ala
Pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Seu objetivo é levar alegria e
entretenimento às crianças, desenvolvendo atividades que visem tornar o ambiente
hospitalar mais confortável, melhorando a autoestima e auxiliando indiretamente no
tratamento e no processo de melhora destas crianças através de momentos de
descontração.
O Fazendo Rir oferece um ambiente alegre, proporcionando uma redução nos
sofrimentos psicológicos produzidos pela internação da criança e estimulando a
socialização e as relações interpessoais.
O projeto acontece aos domingos, das 16h às 18h.

NOSSOS PROJETOS

O Turma do Chiquinho é um projeto que visa desenvolver atividades lúdicas
e recreativas. As atividades desenvolvidas pelos voluntários visam um
saudável desenvolvimento infantil, através de propostas artísticas,
científicas, e jogos offline.
O projeto proporciona um espaço de estímulo e recreação às crianças
atendidas, sempre atentando ao contexto social em que vivem.
Na última semana de cada mês os voluntários se reunem para montar o
planejamento das atividades que serão aplicadas no próximo mês.
O projeto acontece toda quinta-feira das 16h às 17h.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo 2022-1 está divido em três etapas:
PRIMEIRA ETAPA
Preenchimento do formulário de inscrição (link disponível no site e em
nossas redes sociais).
Período para preenchimento do formulário: 01 de Setembro de 2022 até
16 de Setembro de 2022. Formulários enviados após esse período não
serão considerados para a seleção.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH6AONiIYizysSa0Ap_gmvG
CJMT70MqU2JDNU2PMDMC4Uzw/viewform?usp=sf_link
Serão analisadas as respostas e selecionados os candidatos para a próxima
etapa. Até o dia 19 de Setembro os candidatos selecionados serão
informados via email ou WhatsApp onde ocorrerá a próxima etapa do
processo seletivo.
SEGUNDA ETAPA
No dia 24 de Setembro de 2022, no período da tarde, ocorrerá a segunda
etapa do processo seletivo, de caráter presencial, onde os candidatos
selecionados na primeira etapa participarão de dinâmicas e entrevistas com
o intuito de avaliarmos suas habilidades e o seu desejo de ser voluntário.
Duração prevista: três horas.
No dia 26 de Setembro será divulgada em nossas redes sociais a relação
dos candidatos selecionados para a terceira etapa.
TERCEIRA ETAPA
A terceira etapa do processo seletivo é a ambientação e recepção dos
novos voluntários, de caráter presencial e obrigatório. Nesse dia
explicaremos o funcionamento da ONG e teremos as primeiras orientações
e capacitações para que possamos nos preparar para o contato com as
crianças e levar o nosso melhor em cada projeto.
Essa etapa ocorrerá no dia 01 de Outubro de 2022, no período da tarde e
terá a duração prevista de três horas.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
DATAS IMPORTANTES
Período de inscrição (preenchimento dos formulários)
01 de Setembro de 2022 até 16 de Setembro de 2022.
Divulgação dos candidatos selecionados para a Segunda Etapa
Até 19 de Setembro de 2022.
Segunda etapa
24 de Setembro de 2022.
Divulgação dos candidatos selecionados para a Terceira Etapa
26 de Setembro de 2022.
Terceira Etapa
01 de Outubro de 2022.

ATENÇÃO!
Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer em
qualquer uma das etapas, nas datas supracitadas.

PRINCIPAIS DÚVIDAS
1- Preciso ir todos os dias de projetos?
Não, os projetos funcionam em um sistema de escalas onde os voluntários
se revezam, respeitando sempre o limite de no mínimo três voluntários por
dia.
2- Eu vou no projeto somente quando eu puder ir?
Sim, as escalas são feitas respeitando as disponibilidades informadas pelos
voluntários, sendo livre as trocas entre eles. Devendo o mesmo observar a
obrigatoriedade de ir pelo menos duas vezes por mês ao projeto.
3- Tenho pouca disponibilidade, posso participar?
Não, nossos projetos tem um envolvimento maior do que apenas o dia de
sua aplicação com as crianças, existe todo um planejamento e preparo
para que as atividades saiam da melhor forma possível.
4- Eu vou apenas nos dias de projeto?
Não, existem algumas reuniões de planejamento, de decisões da ONG e de
confraternização, devendo o voluntário participar sempre que for possível.
5- Não tenho muita experiência com crianças, posso participar?
Claro, nossos voluntários o ajudarão a desenvolver as habilidades
necessárias para interagir com as crianças. O mais importante é a vontade
de aprender, a dedicação e o amor pelo trabalho voluntário.
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