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EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
 

LET’S GO TO AFRICA 
 

EDITAL N° 1/2021 

A ONG CACEMAR - CASA ESPERANÇA E MISSÃO REFÚGIO, instituída como
associação privada, inscrita no CNPJ sob o n° 24.098.619/0001-49, por meio
de sua diretoria, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei do
Voluntariado, n° 9.608/1988, torna público o presente Edital de seleção de
voluntários. 

EMENTA

O Let's Go to Africa é um dos projetos da ONG CACEMAR, que atua
especificamente com o programa de voluntariado. No ano de 2021 realizará
sua 3° expedição para o país de Burkina Faso. Tendo a finalidade de exercer
atividades nas áreas de incentivo à educação, cultura, nutrição, esporte,
saúde e demais áreas correlatas ao desenvolvimento humano.

A ONG CACEMAR é inteiramente responsável pelo programa de voluntariado
na pessoa de sua Presidente, Carmem Rejane da Silva Kologo, e dos
Coordenadores das “Expedições Let's Go to Africa”, Jeferson Luiz da Silva,
Kamila Bianchi da Silva e William Magnus Barth. 



1.      DO OBJETO 

1.1. Este instrumento tem por objetivo regular a participação do (a) candidato
(a) no processo seletivo para o programa de voluntários da “Expedição Let’s
Go to Africa”. 
1.2. O processo dar-se-á dentro do cronograma previsto, podendo estar
sujeito à alterações.
1.3. A escolha do (a) voluntário (a) estará sujeita aos cuidados da Comissão de
Admissão de Voluntariado, a qual seguirá requisitos específicos para
determinar aquele (a) que esteja alinhado (a) com a atuação da ONG. 
1.4. As atividades que serão desempenhadas pelo (a) voluntário (a) terão
caráter exclusivamente social. 
1.5. O (A) voluntário (a) selecionado (a) atuará junto à ONG no país de Burkina
Faso. 

DISPOSIÇÕES GERAIS

VAGAS LIMITADAS*

2. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS

Lançamento da viagem 15/03/2021



Período da pré-inscrição

Período de avaliação pela Comissão

Divulgação do resultado

Período para efetivação da inscrição

Prazo para entrada de passagem

15/03 até 26/03/2021 

27/03 até 31/03/2021 

01/04/2021 

01/04 até 10/04/2021

01/04 até 30/04/2021 

3. DO (A) CANDIDATO (A) 

3.1. O (A) candidato (a) que deseja inscrever-se para a seleção, estará ciente
dos seguintes requisitos: 
       

2.1. O candidato que descumprir o cronograma estará desclassificado. 

I.Ter completado 18 anos até o período da efetivação da inscrição; 
II.Ter Ensino Fundamental como escolaridade mínima; 
III.Ser saudável física, mental e psicologicamente; 
IV.Não ser usuário (a) de nenhum tipo de entorpecente; 
V.Possuir disposição ao serviço, ciente que estará sob liderança de seus   
coordenadores; 
VI.Possuir disposição para acatar ordens quando necessário.



4. DA PRÉ-INSCRIÇÃO 

4.1. A pré-inscrição no processo seletivo para o programa dar-se-á de forma
gratuita e voluntária. Ao inscrever-se, o (a) candidato (a) assegura que leu e
concordou com os termos deste documento, e compromete –se a:
        I.Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas;
       II.Estar disponível às solicitações que podem ocorrer por parte da equipe.

 4.2. A pré-inscrição ocorrerá mediante à: 
     I.Preenchimento dos dados na ficha de inscrição no site oficial da ONG
CACEMAR (cacemar.com);
4.3. Todos os candidatos inscritos estarão sujeitos à avaliação, que será
realizada pela Comissão de Admissão de Voluntariado, uma vez que as vagas
são limitadas. 
4.4. As informações fornecidas pelos candidatos serão acessadas apenas pela
Comissão, tendo a finalidade exclusiva do uso interno de seleção para este
programa. 
4.5. O preenchimento incorreto ou incompleto da ficha de inscrição
implica em sua anulação. 
4.6. No caso de dúvida sobre qualquer informação fornecida pelo (a)
candidato (a), a equipe poderá entrar em contato com o (a) candidato (a) para
maiores esclarecimentos.
 4.7. Todo o contato será realizado via e-mail ou WhatsApp.



5. DA SELEÇÃO 

5.1. Esta seleção busca pessoas com capacidade comprovada de execução e
mobilização social, com vontade e disponibilidade para servir e que estejam
alinhadas aos pilares de atuação da ONG CACEMAR e “Expedição Let’s Go to
Africa”. 
5.2. A seleção ocorrerá em 02 etapas. A primeira consistirá na análise do
formulário preenchido. Se o candidato for aprovado, avançará para a
segunda, consistindo em entrevista por videoconferência. 
5.3. Os critérios de avaliação serão: 
         I.Perfil pessoal; 
         II.Habilidades; 
         III.Competências; 
         IV.Capacitações anteriores; 
         V.Capacidade de mobilização;
         VI.Equilíbrio emocional; 
         VII.Recomendações pastorais (quando houver).

6. DOS (DAS) CANDIDATOS (AS) SELECIONADOS (AS) 

6.1. A divulgação da relação dos candidatos selecionados será feita no site
oficial da ONG CACEMAR, na data prevista no item 2. 
6.2. Toda a comunicação relacionada à assuntos formais dos (das)
selecionados (as), será realizada pelo e-mail fornecido neste Edital e no site
oficial da ONG CACEMAR.
      6.2.1. A equipe não fornecerá feedbacks para os (as) candidatos (as) não
aprovados (as), nem para os (as) selecionados (as). 



6.3. O (a) candidato (a) receberá em seu e-mail: 
          I.Termo de adesão ao voluntariado; 
          II.Lista de documentação necessária; 
          III.Orientações quanto ao pagamento da taxa de inscrição. 
6.4. A desistência realizada antes da assinatura do termo de adesão e do
pagamento da taxa de inscrição, não acarretará em ônus ao candidato.

7. DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

7.1. O candidato, ao receber o termo de adesão ao voluntariado, deverá: 
         I.Imprimi-lo; 
         II.Lê-lo, atenciosamente; 
         III.Preenchê-lo e assiná-lo; 
         IV.Efetuar o reconhecimento de firma junto ao Cartório de Notas; 
         V.Digitalizá-lo; 
         VI.Encaminhá-lo via e-mail; 
  7.1.1. A via original deverá ser encaminhada posteriormente com a
documentação do pedido de visto pelos Correios. 
   7.1.2. Quaisquer dúvidas referentes ao termo de adesão ao voluntariado,
serão esclarecidas pela equipe.
7.2. A assinatura do documento confirma a concordância integral dos
seus termos e disposições deste Edital. 



7.3. A documentação necessária será: 
        I.Cópia de RG e CPF; 
        II.Comprovante de residência; 
        III.Cópia de passaporte; 
a. Caso o candidato não o tenha, poderá solicitá-lo através deste link,
devendo aportar o passaporte até o mês de JULHO. 

      
      IV.Certificado Internacional de Vacinação; 
a. Caso o candidato não o tenha, poderá solicitá-lo através deste link: 

     
      V. Certidão de antecedentes criminais, expedido no site da Polícia Federal;

7.4. A taxa de inscrição deverá ser paga dentro do prazo da efetivação da
inscrição, segundo o item 2; 
7.4.1. O valor da taxa de inscrição será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais). 
7.4.2. O valor será direcionado às taxas administrativas e despesas bancárias;
7.4.3. O (A) candidato (a) terá direito a 1 (uma) camiseta personalizada da
“Expedição Let’s Go to Africa”, que será entregue no dia do embarque. 
7.4.4. O comprovante de pagamento deverá ser enviado por e-mail,
juntamente com os demais documentos solicitados inicialmente.  

https://servicos.dpf.gov.br/sinpa/inicializacaoSolicitacao.do?
dispatch=inicializarSol icitacaoPassaporte; 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-
internacional-de-v acinacao-e-profilaxia; 



8. DA DESISTÊNCIA 

8.1. Em caso de desistência após a efetivação e pagamento somente da
inscrição, o candidato terá direito ao ressarcimento de 50% do valor da
inscrição.
       8.1.1. Os outros 50% serão destinados ao pagamento da camiseta, a qual
fora encomendada previamente, no tempo em que houve a confirmação da
inscrição, bem como tarifas bancárias. 
   8.1.2. A desistência realizada no curso de tempo pré-viagem, após a
efetivação da inscrição, estará sob condições de perdimento ou pagamento
de 80% do valor TOTAL da expedição, tendo em vista a expectativa de
aquisição de passagens e estrutura organizada para a sua ocorrência. 

9. DA ESTADIA 

9.1. As orientações sobre as estadias e serviços inclusos serão: 
        I.Hospedagem em Roma, Itália (café da manhã); 
        II.Translado entre o aeroporto e hotel; 
        III.Translado entre aeroporto, hotel e base (Burkina Faso); 
        IV.Translado até os locais da realização das atividades. 
      a. Passeios turísticos e demais alimentações nas conexões ficam sob
responsabilidade do voluntário. 

9.2. As acomodações serão separadas entre homens e mulheres. I. As camas
serão individuais e de casais. 
9.3. Na base, o (a) voluntário (a) terá direito a três refeições diárias (café da
manhã, almoço e jantar). 
9.4. O período e local de conexão poderá ser alterado, devido
às mudanças recentes da pandemia de Covid-19.



10. DO ROTEIRO 

10.1. O período compreendido de viagem poderá ser de 33 a 39 dias, desde
sua partida, conexões e retorno. Podendo ocorrer alterações devido ao
encaixe na malha aérea. 
10.2. Possíveis dias de embarque serão entre 21/12 - 24/12/2021 e
retorno 30/01 - 31/01/2022, com chegada prevista no Brasil entre os dias
01- 02/02/2022.

11. DA PASSAGEM AÉREA E DESPESAS TOTAIS 

11.1. A aquisição das passagens aéreas é feita OBRIGATORIAMENTE junto à
agência de viagens indicada pela ONG CACEMAR, uma vez que todas as
passagens são fechadas por grupos. 
11.2. O voluntário estará sujeito aos prazos e condições de pagamentos
apresentados, a fim de garantir o desenvolvimento da viagem. 
11.3. O valor total ESTIMADO da “Expedição Let’s Go to Africa”, será de: R$
19.000,00 (sujeito às alterações cambiais nos dias de pagamento).
      11.3.1. Condições: 
              I.Entrada obrigatória de R$ 2.000,00 (Prazo no item 2);
              II.Restante parcelável em até 14x (negociável): 
 a. As primeiras 8x devem ser pagas mediante boleto bancário ou
transferência; 
b. O valor do pagamento MÍNIMO das 8x deverá ser de R$ 1.500,00,
mensalmente, se o voluntário optar por pagar valor superior, poderá fazê-lo;
c. O pagamento das parcelas subsequentes poderão ser pagas via cartão de
crédito; 



      II. O valor total incluirá: 
a. Passagem aérea; 
b. Hospedagens; 
c. Translado (citados no item 6); 
d. Seguro viagem; 
e. Taxa de emissão de visto; 
f. Remessa de documentação entre a Embaixada e a sede da ONG;

12. DO VISTO DE VIAGEM 

12.1. O voluntário receberá o formulário de trânsito via e-mail. 
12.2. O voluntário deverá: 
       I.Preenchê-los em duas 02 vias;
     II.Enviá-los, juntamente com o passaporte, 03 fotos 3x4, pelos Correios à
sede administrativa da ONG CACEMAR (Cachoeirinha - Rio Grande do Sul); 
a. Os valores de: Taxa de envio e devolução entre a Embaixada de Burkina
Faso em Brasília, e sede da ONG, bem como, taxa de emissão do visto, já
estão inclusos; 
b. Os passaportes serão entregues no dia do embarque;

13. DO SEGURO VIAGEM 

13.1. O seguro viagem é obrigatório a todos os voluntários; 
13.2. O seguro viagem está incluso nas despesas totais; 
13.3. O seguro viagem será ativado em caso de extravio de bagagem
ou problema de saúde. 



14. DAS ATIVIDADES GERAIS 

14.1. Serão as atividades desenvolvidas pelos (as) voluntários (as) junto à
ONG CACEMAR: 
       

I.Organização da festa de Natal do bairro; 
II.Auxílio no serviço semanal às crianças da Casa Esperança; 
III.Auxílio nas atividades específicas da Casa Refúgio; 
IV.Desenvolvimento de projetos na igreja local; 
V.Visitas às aldeias vinculadas; 
VI.Atividades concernente à área profissional do voluntário, quando  
 houver;
VII.Apoio aos projetos de alfabetização; 
VIII.Atividades com viúvas da comunidade; 
   a. Atividades extras poderão ser propostas ao longo da estadia em
Burkina Faso, ficando o voluntário ciente da disponibilidade para
desempenhá-las (Ex. Pinturas, limpezas e manutenções).

15. DOS ENCONTROS 

15.1. Serão realizados encontros para orientações e aproximação dos
voluntários; 
15.2. Os meios de realização poderão ser por videoconferência ou
presencialmente, quando possível; 
15.3. As datas serão designadas ao longo do ano pelos Coordenadores; 
15.4. É requerido a frequência obrigatória de no mínimo 80%. 
       



16. DO LET’S GO SCHOOL 

16.1. O (A) voluntário (a) selecionado (a) terá direito a 1 (um) curso
preparatório sobre missões ao longo do ano, no período pré-viagem. 
16.2. A participação do (a) voluntário (a) é obrigatória, tendo em vista a
preparação necessária para o desenvolvimento e compreendimento da
missão humanitária. 
16.3. A frequência exigida em aula é de 80%, durante o período de
treinamento. 
16.4. As aulas serão totalmente remotas através do Google Meet ou Zoom. 

17. DOS IMPEDIMENTOS

17.1. O (A) voluntário (a) que, no decorrer do período pré-embarque,
estiver com 80% ou mais, da sua viagem paga, incorrer no impedimento
expresso de embarque por caso fortuito ou força maior - incluindo-se a
testagem positiva para covid-19, poderá gozar da reutilização de sua
passagem aérea no ano subsequente, desde que analisado pela
companhia aérea e aprovado. Ficando RETIDO apenas o valor que,
segundo cálculo atualizado a ser fornecido logo após a notícia do imprevisto,
for considerado como gastos fixos e indispensáveis para a ocorrência da
viagem para o todo.
17.2. O (A) voluntário (a) que, a qualquer tempo, após o embarque, seja no
trecho de ida ou de retorno (contando com o período pré-embarque na base,
em Burkina Faso), testar positivo para covid-19, receberá a orientação da
coordenação de viagem para que as providências necessárias sejam
tomadas, mas, fica a cargo do (a) voluntário (a) todos os gastos
pertinentes a sua manutenção até nova testagem e embarque.

____________________________
DIRETORIA CACEMAR


