
DEMANDAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO 2019

Item Demanda Descrição Responsável Local/ Endereço Dias da Semana Horários Observação 

1
Recreador de 
Brinquedoteca

Realizar atividades de recreação, contação de histórias, 
atividades em grupos e pedagógicas para crianças de até 
12 anos, moradoras do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo 

Alex Góes/ Diego 
Silva 

Brinquedoteca do Catagalo  
(Rua Alberto de Campos, 12 -
Ipanema) 

Segunda à sexta (de 
acordo com a 
disponibilidade do 
voluntário) 

08h às 13h Atividade monitorada 

2
Doador de 
Sangue

Campanha Salvando Vidas Gota a Gota - O Viva Rio 
promove a coleta gratuita de doação de sangue para 
usuários e colaboradores de clínicas da famílias e 
parceiros (empresas privadas). É necessário apenas reunir 
um grupo de até 14 pessoas e agendar através do 
progvoluntariado@vivario.org.br ou pelo 21 97167-8432

Jorge Alberto à combinar Segunda à sexta  à combinar 
Transporte gratuito, ida e volta, do 
ponto de encontro até a hemoterapia 
mais próxima 

3
Monitor de 
Acessibilidade 

Nos dias 10, 11 e 12 de setembro, grupos de voluntários 
realizarão orientação (distribuição de cartilhas), 
identificação, cadastro e mapeamento de 
estabelecimentos comerciais com acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida através 
do aplicativo BIOMOB  

Laís Martins/ 
Valmir de Souza/ 
Diego Silva 

São Conrado, Irajá e Santa 
Cruz 

Terça, Quarta e Quinta 09h às 12h

Haverá treinamento, camisetas, café da 
manhã e reembolso do valor da 
passagem para todos os voluntários 
que participarem da ação 

4 Reforço Escolar 
Necessidade de professores de inglês, matemática e 
português para reforço escolar para aproximadamente 25 
crianças e jovens

Prof. Araújo 
Rua Visconde de Niterói 512/ 
Rua 1 / 57B Loteamento 
Morro da Mangueira 

Sextas-feiras 13h às 17h Refeição no local 

5
Atendimento à 
pessoas com 
deficiência 

Necessidade de voluntários nas áreas de psicopedagogia, 
pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, música, dança 
e esportes 

Andreia Aguiar Rua Tecobé, 347 - Realengo
Segundas ou Sextas-
feiras

à combinar 

6
Reforço Escolar 
e Aulas de 
Capoeira

Necessidade de professores português, matemática, 
história e capoeira para aproximadamente 90 crianças de 
7 a 10 anos.

Juju 
(transformasamb
a)

Praça São João batista s/n 
Comunidade de Parada de 
Lucas. RJ

Segunda à Sexta-feira
9h às 11h e 
das 14h às 16h

7 Assistente Social
Necessidade assistente social para atendimento de 
crianças, adolescentes e mulheres 

Camila Neves 
Av Guerra Junqueira 821 -
Bairro Figueira/ Duque de 
Caxias - RJ

Segunda ou quarta-feira 14h às 18h Refeição no local e camiseta 

8
Atividades para 
Idosos 

Realização de atividades lúdicas, recreativas, alfabetização 
digital e musicais 

Vilson 
Rua Sucupira 460 Vilar dos 
Teles - São João de Meriti

à combinar à combinar 

Declaração de voluntariado e ou 
atividades complementares para 
estudantes universitários e receberá 
muita gratidão dos nossos idosos.

9

Psicólogos, 
assistente social, 
jornalista ou 
repórter e 
advogados

Atuar em palestras, rodas de conversas que promovam a 
informação e conscientização de várias temáticas e 
assuntos vivenciados no dia a dia, gravação de vídeos e ou 
entrevistas relacionados a temáticas de diferentes 
problemáticas humanas e sociais.

Dora 

Segunda (Associação de 
moradores do Vidigal) / 
Sexta (Vila Olímpica do 
Vidigal)

à combinar 

10
Captador 
Interno 

Nos dias 11,12 e 13 de setembro haverá uma campanha 
interna de captação de doadores de sangue no Hospital 
da Mulher Heloneida Studart. Os voluntários basicamente 
realizarão cadastro de possíveis doadores de sangue 
(usuários e funcionários do hospital)

Renata Coimbra 
Av Automóvel Clube, S/N - Jd 
José Bonifácio - São João de 
Meriti

Quarta, Quinta e Sexta-
feira

10h às 14h
Será oferecida refeição aos voluntários 
que participarem da ação 


