MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS
ARENA CRIATIVA|BELO HORIZONTE MINI MAKER FAIRE – FINIT 2017
A ARENA CRIATIVA oferta vagas de voluntários para atividades ligadas a organização e estrutura do espaço durante
a FINIT 2017, entre os dias 31/10/2017 e 05/11/2017, no Expominas (Av. Amazonas, 6200, Gameleira), em Belo
Horizonte. Especificamente no dia 02 de novembro a ARENA CRIATIVA, ambiente dedicado à criatividade e inovação
sediará uma versão da maior feira de invenções do mundo, a BELO HORIZONTE MINI MAKER FAIRE, realizada pelo P7
Criativo e outros parceiros.

Deve-se observar os seguintes artigos da lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço
voluntário:
“Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Parágrafo único. O
serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou
privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário.”
1. Das Informações Gerais:
1.1. A seleção e a aprovação do candidato são de responsabilidade da ARENA CRIATIVA, não implicando em qualquer
vínculo de caráter empregatício com a SEDECTES – organizadora da FINIT – ou quaisquer demais instituições
organizadoras do evento.
1.2. Estão abertas as inscrições no período de 20/09/2017 a 9/10/2017 de acordo com as condições a seguir:

2. Das vagas:
2.1. As vagas (voluntários) são para os seguintes dias e horários:
1º dia: 31/10/17 – das 07h às 14h ou de 13h às 20h.
2º dia: 01/11/17 – das 07h às 14h ou de 13h às 20h.
3º dia: 02/11/17 – das 07h às 14h ou de 13h às 20h.
4º dia: 03/11/17 – das 07h às 14h ou de 13h às 20h.
5º dia: 04/11/17 – das 07h às 14h ou de 13h às 20h.
6º dia: 05/11/17 – das 07h às 14h (Opcional para o voluntário que participar dos outros dias).

2.2. O voluntário poderá escolher as opções de turnos que desejar. A confirmação para as opções escolhidas está
sujeita à disponibilidade de vagas para as mesmas.
2.3. Para a inscrição, o candidato deverá atender às seguintes condições:
a) ser maior de 18 anos (na data de início da FINIT 2017);
b) ter disponibilidade de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias, no período de 31/10/2017 a 05/11/2017, para o
exercício de voluntário, na ARENA CRIATIVA;
d) apresentar as seguintes características: responsabilidade, motivação, energia, organização, disciplina, trabalho em
equipe, dedicação, paciência, habilidade para falar em público e disposição para orientar;
2.3. Caberá à Comissão Organizadora da ARENA CRIATIVA determinar as áreas nas quais os voluntários exercerão
suas atividades, de acordo com o perfil de cada um.

3. Dos Resultados e da Convocação:
3.1. O resultado final da seleção de voluntários será divulgado pela ARENA CRIATIVA e estará disponível também no
site www.belohorizontemakerfaire.com.br. Será constituído também um banco de voluntários, caso haja
necessidade de ampliação ou de substituição.

4. Dos Deveres do Voluntário:
4.1. Serão deveres do voluntário:
a) Participar de treinamentos a serem realizados pela Comissão Organizadora da ARENA CRIATIVA nos respectivos
dias e locais:
- 1º Dia: Apresentação dos eventos programados e MINI MAKER FAIRE. Revisão do Conteúdo da ARENA CRIATIVA e
esclarecimento de Dúvidas. Data: 23 de outubro. Local: P7 Criativo – Av. Afonso Pena 4.000 – 4º andar, cruzeiro.
Horário: 10h00 ou 16h00.
- 2º Dia: Treinamento In Loco e Credenciamento dos Voluntários. Data: 30 de outubro de 2017. Local – Expominas
BH (Av. Amazonas 6.200, Gameleira). Horário: a definir
b) Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas:


Fornecer informações aos participantes da feira;



Auxiliar a Comissão Organizadora na realização das atividades quando necessário;



Apoiar o trabalho da equipe de relações públicas / comunicação;



Dar suporte a empresas participantes, palestrantes, instituições de ensino e demais parceiros na feira.

c) Atender às demandas do evento, sob a orientação da Comissão Organizadora, nos horários e condições
determinadas;

4.1. O não cumprimento das regras, normas e determinações deliberadas pela Comissão Organizadora da ARENA
CRIATIVA por parte do voluntário resultará na eliminação do mesmo de suas funções.
4.2. A não participação do candidato nos treinamentos oferecidos pela Comissão Organizadora da ARENA CRIATIVA a
serem realizados nos dias 23 de outubro e do Treinamento In Loco em 30 de outubro implicará em automático
desligamento do mesmo.

5. Dos Direitos do Voluntário:
5.1 São direitos do voluntário:
a) O voluntário que trabalhar na ARENA CRIATIVA no mínimo em três dias em pelo menos um turno (indicado no
item 2.2), ganhará um Day Pass para a Campus Party na sexta-feira (03/11/2017) ou no sábado (04/11/2017).
b) Será oferecido ao voluntário 1 (um) voucher alimentação por turno em que irá trabalhar, a ser utilizado durante a
feira, na praça de alimentação.
c) Certificado de participação como voluntário na ARENA CRIATIVA/MAKER FAIRE.

6. Informações Complementares:
6.1 Ao voluntário, não será concedido auxílio-transporte e outros benefícios que não estejam descritos no item 5
deste documento.

