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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2022 

CHAMADA SERVIÇO VOLUNTÁRIO  
 

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - ADRA, com sede no 

endereço Rua Berlamino Fernandes Magalhães, 1584, Tancredo Neves – Boa Vista/RR, CEP: 

69313-485, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado para o Serviço 

Voluntário para migrantes e refugiados, com vagas imediatas para atuação como Mobilizador 

Comunitário nas ocupações espontâneas de Boa Vista, Pacaraima e Comunidades Indígenas. 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O Processo Seletivo Simplificado – Serviço Voluntário será regido por este Edital e executado 

pela comissão de Recrutamento e Seleção da ADRA com objetivo de selecionar voluntários para 

a Estratégia de Mobilização Comunitária com a Participação de Adolescentes – CMAPS, 

conforme descritos neste Edital. 

 
2- DIVULGAÇÃO E RESULTADO 
 
A divulgação e o resultado oficial do Processo Seletivo serão postados no site 
https://adra.org.br/noticias/, nas redes sociais e fixados em murais informativos de ocupações 
espontâneas e comunidades indígenas.  
 
3- DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

3.1 – Ser migrante, refugiado ou indígena e estar regular no Brasil  em conformidade com a 

legislação para estrangeiros que vivem no Brasil.  

 

3.2 - Estar em dia com as documentações obrigatórias, possuir CPF, RNM ou RNE. 

  

3.3 – Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo/área (quando houver), conforme 

este Edital.  

 

3.4 – Ter idades entre 18 a 24 anos completos na data do processo.  

 

3.5 - No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos 

requisitos obrigatórios. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da admissão, 

mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste processo seletivo.  

 

3.6 – O candidato que não realizar ou comparecer a uma das etapas por qualquer motivo, estará 

automaticamente eliminado do processo seletivo. 

 

4- DOS REQUISITOS 
 
Os cargos, requisitos mínimos exigidos, remuneração e as vagas são os estabelecidos no quadro 

abaixo: 

 

https://adra.org.br/noticias/
https://adra.org.br/noticias/
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Local de Atuação Cargo  
 

Carga 
Horária 

Qtd de 
vagas 

Bolsa  
(ajuda de 

custo) 

 
Requisitos obrigatórios 

Boa Vista  

 

Aprisco  

(ocupação espontânea) 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Boa Vista 

 

Deus é Fiel  

(ocupação espontâea) 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Boa Vista 

 

Coronel Monteiro Baena 

(ocupação espontâea) 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 

acesso a internet.  
✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Boa Vista 

 

Vila Tancredo 

(ocupação espontâea) 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária.  

Boa Vista 

 

Surumu 

(ocupação espontâea) 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Boa Vista 

 

Chácara do Bebê 

Ocupação Espontânea 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

 

Pacaraima 

 

Bananal  

Comunidade Indígena 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Pacaraima 

 

Anel Viário 3 

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 

da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 

base comunitária.  
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Pacaraima 

 

Vila Esperança  

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 
serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Pacaraima 

 

Vila Nova 1 

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 

acesso a internet.  
✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 

base comunitária. 

Pacaraima 

 

Vila Nova 2 

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

Pacaraima 

 

Orquídea 

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 

acesso a internet.  
✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 

base comunitária. 

Pacaraima 

 

Morro do Quiabo Parte 

Alta e Parte Baixa 

Ocupação Espontânea 

 

Mobilizador 

comunitário 

 

08 horas 

Semanais 

1 

   

 

 

 

R$ 500,00 

 

✓ Habilidade no uso de ferramentas 
da Microsoft (Word e Excel) e 
acesso a internet.  

✓ Preferencialmente experiência em 

serviço voluntário e atividades de 
base comunitária. 

 
 
5- PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS 
 
Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar  a ficha de 

inscrição no período de 21 a 24 de janeiro de 2022 até às 23h59 min para o e-mail: 

selecao.cmaps@gmail.com juntamente com um parágrafo sobre o motivo de interesse na vaga. 

O título do e-mail deverá ser o primeiro nome do candidato (a) e o local de atuação a qual está 

se candidatando. Vale ressaltar que o não preenchimento correto das informações pode 

eliminar o candidato à vaga pretendida. A ficha de inscrição deverá estar obrigatoriamente 

anexada à mensagem com o nome do candidato, local de atuação no assunto da mensagem, 

conforme tabelas do Requisito 4, em formato de arquivo DOC ou PDF com o nome do arquivo 

sendo o mesmo do candidato sem abreviações. Não serão analisadas incrições enviadas de 

qualquer outra forma e formato, senão a descrita neste Edital. Os currículos enviados antes e 

após o prazo previsto neste edital não terão validade.  

  
Em caso de inveracidade das informações fornecidas pelo candidato, a inscrição será 

automaticamente cancelada e anulada em todos os atos decorrentes, em qualquer época. 
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6- DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 
  
O processo de seleção para todos constará das seguintes etapas:  
 
1ª. Etapa - Análise Curricular acontecerá no dia 25 de janeiro de 2022 - Nessa fase a banca 

objetiva-se em verificar e avaliar os currículos dos candidatos inscritos considerando se atendem 

ou não aos requisitos exigidos pelo edital. Serão avaliadas as informações relativas à 

escolaridade, participação comunitária e experiência na área de voluntariado, e se estão em 

conformidade com a vaga pleiteada. Serão selecionados para a segunda fase os candidatos que 

atenderem aos requisitos necessários.  

 

2ª. Etapa – Realização de entrevista acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022 - A 

entrevista individual terá como objetivo discutir junto aos candidatos suas expectativas e 

experiências em relação às suas respectivas funções, além de coletar demais informações 

complementares. As entrevistas serão realizadas de forma presencial seguindo os protocolos de 

segurança sanitários (utilizando máscara facial), sendo agendadas pela ADRA por contato 

telefônico. Os custos com deslocamento para entrevista ficam por conta do candidato. 

 

 

 

 

 

7 - CONTRATO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO  

 

De acordo com a Lei nº 9.608/98, considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física ao Poder Judiciário Estadual, sem vínculo empregatício, funcional ou  

qualquer outra obrigação de natureza trabalhista, tributária ou afim (art. 2º). O serviço 

voluntário é realizado de forma espontânea e sem recebimento de contraprestação financeira 

ou qualquer outro tipo de remuneração. Portanto, a prestação de serviço voluntário não deve 

ser confundida com atividades de estágio (obrigatório = também sem remuneração; ou não 

obrigatório = remunerado).  

 

 

 

Cargos Método Datas Horário Local 

Mobilizador comunitário 
Boa Vista 

Entrevista 
Individual 

27/01/2022 
 

 
09h às 11h 
14h às 17h 

Sede da ADRA (Rua Belarmino 
Fernandes de Magalhães, 1584, 
Tancredo Neves - Boa Vista/RR) 

 
Mobilizador Comunitário 

Pacaraima 
 
 

Entrevista 

Individual 
 

28/01/2022 
08h30 às 12h 

 

Centro de Capacitação e Referência 

– CCR (Rua Sinésio Sales, Vila Nova, 
ao lado da Quadra Coberta - 

Pacaraima 

Mobilizador Comunitário 

Comunidade Indígena 

Entrevista 
Individual 

 

28/01/2022 

 
14h às 17h 

Comunidade  
Indígena de Bananal  
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A prestação de serviço voluntário, na ADRA, na Estratégia CMAPS, terá duração de no mínimo 

06 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 1 (um) ano, condicionada, porém, à 

celebração de novo termo de adesão. 

 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A inscrição para o Processo Seletivo implica no conhecimento e na aceitação das condições 

estabelecidas pela ADRA neste Edital, das quais o candidato não poderá em hipótese alguma 

alegar desconhecimento. O presente Edital, a critério da Diretoria da ADRA, ouvido pela 

Comissão de Recrutamento e Seleção, poderá ser cancelado, adiado ou revogado, no todo ou 

em parte, sem que isso gere motivo para qualquer pedido de reparação ou indenização por 

parte dos participantes. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização 

ou acréscimos, em qualquer uma de suas etapas ou até a data de convocação dos candidatos, 

circunstância que será mencionada em Termo de Retificação ao presente Edital.  

 

 

9- CRONOGRAMA PREVISTO 

 

Atividade Data prevista* 

Envio de  ficha de inscrição para o endereço eletrônico 21 a 24/01/2022 

Análise Curricular – Caráter classificatório. 25/01/2022 

Divulgação da lista com os nomes dos candidatos selecionados 
para a entrevista - Caráter classificatório. 

 
26/01/2022 

(a partir das 16h) 

Entrevista Individual - Caráter classificatório e eliminatório para a 
vaga de Mobilizador Comunitário (Boa Vista) 

 
27/01/2022 

 

Entrevista Individual - Caráter classificatório e eliminatório para a 
vaga de Mobilizador Comunitário (Pacaraima) 

 
28/01/2022 

Entrevista Individual - Caráter classificatório e eliminatório para a 
vaga de Mobilizador Comunitário (Comunidade Indígena de Bananal) 

28/01/2022 

Divulgação Final dos candidatos selecionados no processo. 31/01/2022 

 

Revogam-se, por meio deste, todas as disposições em contrário.  

 

Boa Vista, Roraima, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Comissão de Recrutamento e Seleção. 
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FICHA DE INSRIÇÃO 

CHAMADA SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2022 

 

 

Educação 

 

Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

 

Idiomas 

 

(   ) Português 

(   ) Espanhol 

(   ) Taurepang 

(   ) E’ñepa 

(   ) Warao 

 

 

Experiências 

Já desenvolveu outros trabalhos voluntários anteriormente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Local: ________________________ 

 

 

 

 
Nome Completo: _________________________________________________________________ 
Nome Social: _____________________________________ 
RG/ RNM/: _____________________________ CPF: _____________________________ 
Data de Nascimento: ___________________________ Nacionalidade: ____________________ 
Gênero: ____________________________ 
 

Endereço completo: _________________________________________________ Nº _____________ 

Complemento: ________________________________________ 

 

 
Telefone: (   )  __________________ 

 
e-mail: _________________________________________ 
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Experiência pessoal em qualquer área  

Inserir resumidamente os trabalhos voluntários, projetos ou atividades de base comunitária, 

cursos e outras experiências das quais fez parte. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Motivações 

 

Marque as cinco principais 

(   ) Desejo de contribuir e fazer parte da rede de mobilização comunitária - CMAPS 

(   ) Desejo de aproximar a comunidade local e contribuir para o desenvolvimento e 

empoderamento da comunidade 

(   ) Oportunidade de desenvolver novos mecanismos ou estratégias de atividades de base 

comunitária  

(   ) Oportunidade de fazer contato e aproximação com pessoas da comunidade  

(   ) Contribuir com o compartilhamento de informações e interesses para benefício da 

comunidade 

(   ) Interesse em aprender algo novo 

(   ) Oportunidade de obter experiência profissional  

(   ) Desejo de se envolver em um novo desafio 

(   ) Interesse em se envolver em uma ação não governamental  

 

 

 

Boa Vista, RR ______de ______________________ de 2022. 

 

 
 

 

 

Comissão de Recrutamento e Seleção. 

 

 

 

 
 

 

 


