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      Apresentação 
 

Bem Vindo! Com alegria e gratidão o INSTITUTO BRASIL MAIS SOCIAL (IBMS) disponibiliza aos seus 
voluntários “O Manual do Voluntário”. 
 
A criação do IBMS é resultado do esforço coletivo da equipe de voluntários que atuam comprometidos 
com a sua missão, valores e objetivos e que acreditam no voluntariado como forma de agregar valor 
ao trabalho institucional e de motivar pessoas a se engajarem em causas de interesse social e 
comunitário. 

Cada ação voluntária, por mais simples que seja, contribui para a transformação e  
construção do bem comum e faz toda a diferença na vida de quem faz e de quem recebe.  

O trabalho voluntário proporciona novas experiências, oportunidades e gratificação pessoal. 

As informações contidas neste manual servem de base para conhecimento e aprendizado introdutório.  

Esperamos que a leitura deste possa contribuir para um melhor entendimento do que é ser um 
voluntário, como exercer o voluntariado, sua legislação e de que maneira contribuirá para o seu 
fortalecimento e desenvolvimento de forma ética, legal e responsável  

Este manual deve ser um documento de consulta permanente por parte de todas as pessoas 
envolvidas com o programa de voluntariado e que, a partir da vivência, possam contribuir para o 
constante aprimoramento e êxito do trabalho desenvolvido. 

Desde já agradecemos por se juntar a nós nesta nobre missão!          Boa leitura! 

 

 

1. O que é ser Voluntário? 

Significa a disposição de competências pessoais e profissionais para a realização de um trabalho 
qualificado, não remunerado, sem gratificações ou retribuições de quaisquer espécies, exercido com 
prazer, por meio da doação de um tempo em favor do próximo e da comunidade, por mera liberalidade. 

Assim, o voluntário é aquele cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento motivado pelos valores de 
participação e solidariedade, de forma espontânea e não remunerada, para causas de interesse social 
e comunitário.  
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2. Objetivos do Trabalho Voluntário 

Incentivar a divulgação e a participação da sociedade civil, fortalecer o voluntariado do IBMS, 
expandindo e qualificando o trabalho voluntário em diversas áreas, transformando as necessidades 
sociais em oportunidade de participação solidária. 

 

 
3. Como Proceder Para Ser Voluntário: 
 Ter mais de 18 anos  

 Se inscrever para vagas disponibilizadas na plataforma www.atados.com.br ou por e-mail: 

contato@institutobrasilsocial.org.br. 

 Passar por entrevista com o responsável pela vaga 

 Conhecer as frentes de trabalho disponíveis, PREENCHER a ficha de voluntário e ASSINAR O 

Contrato de trabalho voluntário, Termo de uso de imagem, Termo de compromisso e sigilo, bem como 

apresentar cópia dos documentos: RG, CPF. 

 Tomar ciência do Manual do Voluntário IBMS disponibilizado no site 

https://institutobrasilsocial.org.br/transparencia/ 
 

 
4. Atuação do Voluntário 
A atuação do(a) voluntário(a) deve ter por base a escolha cuidadosa do trabalho que se deseja realizar, 
diante das possibilidades oferecidas pelo IBMS.  É importante analisar sobre o que gosta de fazer e 
sobre a disponibilidade de tempo, escolhendo a linhagem de trabalho, sabendo que deve haver uma 
coerência entre seus valores pessoais e os da organização. Importante saber que todas as atividades 
voluntárias possuem desafios a serem enfrentados no cotidiano 

 
 

5. Ética de Conduta 
 O(a) voluntário(a) deve estar sempre atento às Normas previstas no Regimento Interno do 
Voluntariado (ITEM  12 deste manual), do Contrato de voluntário e do Manual do Voluntário; 

 O trabalho requer responsabilidade, interesse, disponibilidade e empenho. O(a) voluntário(a) deve 
aceitar a supervisão, o controle e a crítica construtiva de seus coordenadores com simpatia e respeito. 
Deve ouvir atentamente todas as instruções e cumpri-las em todos os detalhes. 

 O(a) voluntário(a) deve respeitar sua área de atuação, delimitando os assuntos a serem tratados 
com o assistido, sem interferir nas demais áreas 

 

http://www.atados.com.br/
mailto:contato@institutobrasilsocial.org.br
https://institutobrasilsocial.org.br/transparencia/
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 Durante o desenvolvimento do trabalho voluntário, deve-se evitar qualquer constrangimento aos 
assistidos, evitando perguntas desnecessárias. No caso do assistido expor alguma particularidade 
desnecessária para o desempenho do trabalho, o voluntário (a) não deve demonstrar emoção, como 
olhares de susto, pena ou curiosidade. Deve deixá-lo falar e gentilmente, desviar sua atenção, não lhes 
dando motivos para afligir-se ainda mais. Reportar ao coordenador, para que possa tomar a medida 
cabível, quando for o caso; 

 Não se deve expor opiniões políticas ou religiosas com os assistidos, tampouco expor juízos e críticas 
a estes acerca da situação explanada. Deve-se procurar o coordenador do projeto e reportar a análise 
pessoal do caso 

 Em todos os projetos do IBMS, não se deve expor o que foi coletado com o assistido, como por 
exemplo diagnóstico de enfermidade, detalhes de agressão e etc., tampouco deixar pessoas estranhas 
ao serviço ter acesso à ficha do assistido 

 O(a) voluntário(a) não deve expor os problemas e questões advindas dos assistidos e seus 
acompanhantes com pessoas que não estejam vinculadas ao projeto. Qualquer informação obtida, 
direta ou indiretamente, a respeito destes é confidencial e, portanto, exige sigilo. Se houver 
necessidade, deverá comunicar ao coordenador da área 

 O voluntário não deve expor os problemas e questões advindas do setor administrativo da instituição, 
como lista de doadores, fornecedores, técnicas de telemarketing, finanças, valores de qualquer 
natureza, nome e dados de funcionários e voluntários, etc.., que tenha obtido através de seu trabalho, 
com pessoas que não estejam vinculadas ao setor específico da instituição, bem como com terceiros. 
Qualquer informação obtida, direta ou indiretamente, a respeito destes é confidencial e, portanto, exige 
sigilo. Se houver necessidade, deverá comunicar à Gestão Administrativa do IBMS 

 Evitar conversas sobre assuntos alheios ao serviço e, também, evitar discutir problemas pessoais 
com os assistidos 

 Deve-se seguir o padrão estipulado por cada projeto do IBMS, não sendo possível alterá-lo sem 
consentimento do coordenador/gestor 

 Manter com todos os colaboradores e assistidos,um relacionamento cordial e 
respeitoso de forma equitativa e igualitária. Participar dos treinamentos e cursos de atualização 
oferecidos; 

 

 
6. Atribuições e Responsabilidades do Voluntário  

 Após passar pela entrevista e ser aprovado, assinar o contrato de voluntário, termo de uso de 
imagem, termo de sigilo e ficha de voluntário, bem como entregar cópia do RG e CPF e foto, conforme 
solicitação; 

 Ter como principal preocupação o compromisso assumido, desenvolvendo suas tarefas, conforme 
previsão no contrato de voluntariado; 
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 Vestir-se de forma discreta e adequada ao ambiente de trabalho. O mesmo procedimento se aplica 
a eventos sociais realizados fora das dependências do IBMS; 

 Caso haja autorização para gastos, o voluntário deverá apresentar notas ou cupons fiscais para 
serem reembolsados no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

 Saber lidar com regras e normas com responsabilidade e profissionalismo, respeitando horários e 
prazos previamente estipulados; 

 Reportar-se sempre ao seu Coordenador de Área; 

 Desempenhar, com zelo e presteza, as tarefas que lhe forem atribuídas 

 Guardar sigilo sobre os assuntos confidenciais referentes aos assistidos; 

 Zelar pelos materiais e patrimônios pertencentes ao IBMS; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Comunicar possíveis atrasos de entregas de projeto, comparecimento e demais compromissos, em 
tempo hábil para que, quando necessário, ocorra a substituição. 

 Acolher novos voluntários, orientando-os e fazendo com que se sintam parte da equipe; 

 Aceitar as orientações e decisões do coordenador do voluntariado 

 
 

7. Direitos do Voluntário 
 Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus interesses, objetivos e 
habilidades pessoais, garantindo um trabalho eficiente, de acordo com as vagas existentes na 
instituição; 

 Ter a descrição clara de suas tarefas e responsabilidades, com todo esclarecimento necessário 
referente a dúvidas; 

 Receber apoio nas atividades que desempenha (capacitação, supervisão e avaliação 6 - Aproveitar 
as capacitações oferecidas, através de uma atitude aberta e flexível; 

 Encaminhar, por escrito, a Coordenação do Voluntariado ou Coordenação do IBMS, qualquer 
sugestão, critica ou ação pertinentes que julgar proveitos, ou reclamar providências sobre 
irregularidades; 

 Requerer relatório de suas atividades exercidas ao Profissional de Referência, que deverá ser 
assinado pelo Diretor da área 

 Receber reconhecimento e estímulo; 
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8. Benefícios do Trabalho Voluntário 

 Aprender no trabalho; 
 Fazer novas amizades; 
  Ganhar experiências; 
 Encontrar satisfação em um trabalho bem feito; 
 Fazer da sua comunidade um lugar melhor de se viver; 
 Participar na construção de uma sociedade mais justa e digna. 

 
 

9- Restrições ao Voluntário 
Ao voluntário é vedado: 

 Dar informações à imprensa falada, escrita ou televisiva, sobre fatos ou acontecimentos referentes 
ao IBMS, seus voluntários e assistidos, sem prévia autorização escrita da instituição; 
 Retirar, sem permissão da Coordenação, objetos e documentos pertencentes à Instituição; 
 Ocupar-se, durante as horas da prestação de serviços, com atividades alheias à sua função;  
 Interferir em outros setores ou projetos que não o seu 
 Gerar expectativas nos assistidos e seus acompanhantes, com promessas de benefícios; 
 Utilizar o IBMS para tratar de interesses particulares  
 Receber remuneração de qualquer espécie pela atividade de voluntário; 
 Fazer uso, em proveito próprio ou não, sem que haja autorização expressa da Instituição, da imagem 
ou nome do IBMS perante qualquer mídia escrita, sonora ou televisiva. 

 

 

10. Legislação   
 

Lei do Voluntariado nº 9.608, de 18.02.98 
 
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
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 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 
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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 do seu serviço  

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. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177 da Independência e 110 da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Paiva 

 
 

11. Penalidades  
 
São penas disciplinares: Repreensão oral, Carta de Advertência e Exclusão do Quadro de Voluntário. 
 
A repreensão oral será feita em particular pelo profissional de referência do voluntário. 
 
A advertência será aplicada por escrito no caso de: indisciplina ou não observância do Manual ou do 
Regimento Interno do Voluntariado, inclusive, quando o voluntário não estiver comparecendo 
regulamente à prestação de serviços 
A competência para aplicação da carta de advertência é da Coordenação ou Presidência do 
Voluntariado, de acordo com o Profissional de Referência. 
 
A exclusão do quadro do voluntariado será aplicada em casos de: 

 Abandono, sem causa justificada, das atividades de voluntário por mais de dois meses. Neste caso 
a exclusão se dará de forma automática; 

 Procedimento irregular, de natureza grave, após apurada a falta ou ineficiência no trabalho.         
Aqui a exclusão não é automática, mas dependerá de apuração e será da competência da Diretoria do 
setor ao qual o voluntário era submetido. 

 O Recebimento de 3 (três) cartas de advertência. Neste caso a exclusão dependerá da assinatura 
do Presidente do Conselho Deliberativo. 

 Não preenchimento dos requisitos para desempenho da função. 

 Descumprimento do regimento interno, manual do voluntário ou do contrato de trabalho assinados 
 
De todas as formas de exclusão do quadro de voluntariado caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, 
dirigido à Diretoria Administrativa 
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12. Regimento Interno 
 
O regimento interno trata-se de informação que normativa a ação voluntária, apresentando direitos e 

deveres. 

 

O voluntariado deve estar sujeito à obediência de um Regimento Interno que disciplina as normas de 
conduta e procedimentos durante o período do exercício da função. Requer grande senso de 
responsabilidade, interesse e profissionalismo. Existe para garantir a qualidade do trabalho, 
pontualidade e assiduidade, a participação em reuniões, treinamento e eventos, uso de equipamentos 
da organização, forma de agir com parceiros, colaboradores, funcionários e as crianças/adolescentes 
acolhidos. 
 
O trabalho do voluntariado deve ser desenvolvido com amor, dedicação, consciência, responsabilidade 
e comprometimento. Para isso é preciso: 
 
 Conhecer e identificar-se com a missão, visão e valores IBMS; 

 Ser assíduo e pontual nos dias definidos para o trabalho voluntário; 

 Notificar eventuais faltas com antecedência; 

 Notificar afastamentos por motivos de saúde, férias, licenças e viagens com antecedência; 

 Participar de reuniões e cursos para os quais for convocado; 

 Cumprir com atenção todas as tarefas no descritivo de suas funções como voluntário; 

 Aceitar supervisão, controle e interferências de seu coordenador; 

 Trabalhar em harmonia com a diretoria, coordenação e equipes da entidade; 

 Não usar o nome do IBMS para meios próprios; 

 Para o reembolso de despesas, pedir autorização prévia e apresentar comprovantes; 

 Manter atualizado dados pessoais, endereço, e-mail e telefone; 

 Em caso de afastamento ou desligamento, comunicar com antecedência a coordenação; 

 Quando for representado pelo IBMS, jamais divulgar outros serviços ou produtos; 

 Após usar equipamentos eletrônicos, certificar-se de que foram desligados; 

 Todas as críticas e sugestões devem ser levadas à coordenação do voluntariado, que irá providenciar 

as soluções ou modificações necessárias. 

 
A discordância ou o descumprimento das normas acima acarretará o afastamento ou desligamento do 
voluntário. 
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 ANEXO DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE O VOLUNTARIADO 

 
Preâmbulo 

1. Os voluntários, inspirados na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e na Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 1989, consideram o seu compromisso como um instrumento de 

desenvolvimento social, cultural, econômico e do ambiente, num mundo em constante transformação. 

Fazem seu o princípio de que “Todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião e associação 

pacífica”. 
 

2. O Voluntariado: 

• É uma decisão voluntária, apoiada em motivações e opções pessoais; 

• É uma forma de participação ativa do cidadão na vida das comunidades; 

• Contribui para a melhoria da qualidade de vida, realização pessoal e uma maior solidariedade; 

• Traduz-se, regra geral, numa ação ou num movimento organizado, no âmbito de uma associação; 

• Contribui para dar resposta aos principais desafios da sociedade, com vista a um mundo mais justo 
e mais pacífico; 

• Contribui para um desenvolvimento econômico e social mais equilibrado, para a criação de empregos 

e novas profissões. 

 

Princípios fundamentais do Voluntariado 

1. Os voluntários põem em prática dos seguintes Princípios Fundamentais: 

Os voluntários: 

• Reconhecem a todo o homem, mulher e criança o direito de se associarem, independentemente da 

sua raça, religião, condição física, social ou material; 

• Respeitam a dignidade de todo o ser humano e a sua cultura. 

• Oferecem individualmente ou no âmbito de uma associação, ajuda mútua e serviço, de uma forma 

desinteressada e com o espírito de partenariado e fraternidade. 

• Estão atentos às necessidades das pessoas e comunidades e desencadeiam, com a sua colaboração, 
a resposta adequada. 

• Tem em vista, igualmente, fazer do voluntariado um fato de realização pessoal, aquisição de 

conhecimentos e novas competências, desenvolvimento das capacidades, favorecendo a iniciativa e a 

criatividade, permitindo a cada um ser mais membro ativo do que beneficiário da ação voluntária. 

• Estimulam o espírito de responsabilidade social e encorajam a solidariedade familiar, comunitária e 

internacional. 

 

2. Tendo em conta estes princípios fundamentais, devem os voluntários: 

• Encorajar a transformação do compromisso individual em movimento coletivo; 
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• Apoiar, de maneira ativa, a sua associação, aderindo conscientemente aos seus objetivos, 

informando-se das suas políticas de funcionamento; 

• Comprometer-se a cumprir corretamente as tarefas definidas em conjunto, de acordo com as suas 

capacidades, tempo disponível e responsabilidades assumidas; 

• Cooperar, com espírito de compreensão mútua e estima recíproca, com todos os membros da sua 

associação; 

• Aceitar receber formação; 

• Trabalhar com ética, no desempenho das suas funções. 

 

3. Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os Princípios Fundamentais do 

Voluntariado devem as associações: 

• Elaborar os estatutos adequados ao exercício do trabalho voluntário; 

• Definir os critérios de participação dos voluntários, no respeito das funções claramente definidas 
para cada um; 

• Confiar, a cada um, as atividades que lhe são adequadas, assegurando a formação e 

acompanhamento necessários; 

• Prever e dar a conhecer a avaliação periódica dos resultados; 

• Prever, de forma eficaz, a cobertura dos riscos a que os voluntários estão sujeitos no exercício das 
suas funções e os prejuízos que estes, involuntariamente, possam provocar em terceiros, no decurso 

da sua atividade; 

• Facilitar a participação de todos os voluntários, reembolsando-os, se necessário, com as despesas 

efetuadas com o seu trabalho; 

• Estabelecer a forma de rescisão do vínculo, quer por parte, da associação quer do voluntário. 

 

Proclamação 

Os voluntários, reunidos por iniciativa da International Association for Volunteer Effort (IAVE), em 

Congresso Mundial, declaram a sua fé na ação voluntária, como uma força criadora e mediadora para: 

• Respeitar a dignidade de toda a pessoa, reconhecer a sua capacidade de exercer os seus direitos de 

cidadão e ser agente do seu próprio desenvolvimento; 

• Contribuir para a resolução dos problemas sociais e do ambiente; 

• A construção de uma sociedade mais humana e mais justa, favorecendo igualmente uma cooperação 

mundial. 

Assim convidam os Estados, as Instituições Internacionais, as empresas e os meios de comunicação 

social a unirem-se a eles, como parceiros, para construir um ambiente internacional favorável à 

promoção e apoio de um voluntariado eficaz, acessível a todos, símbolo de solidariedade entre os 

homens e as Nações. 
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Ficha Técnica 

 
Elaborado pelo departamento jurídico e administrativo do Instituto Brasil Mais Social:  
Miriã Magalhães Sanches Barreto, Niolanda Dantas De Assis, Josiane Aparecida Paula Silva. 
 

Presidente: Geovanio Domingos Dos Santos 

Diretora Administrativa e Fundadora: Niolanda Dantas De Assis 

Direitora jurídica: Miriã Magalhães Sanches Barreto 

Diretora de comunicação: Eloísa Yuke Matsuda 

Diretores Fiscais: Nilsa Fernandes Nakamura e Aquino Nakamura 

Diretora de Marketing digital: Thalyta Aires Mesquita Machado 

Diretor de TI: Junio Cezar Souza Almeida 

 

 


