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S.V.E.  na Inglaterra 

Datas: a partir de 01-07-2016 até 01-04-2017  

Número de vagas: 1 

Aplicar até: 25-03-2015  

Resumo: Uma associação da Inglaterra está à procura de voluntários que estejam interessados 
em aprender mais sobre o meio ambiente e promover uma atitude ecológica. A associação é 
sem fins lucrativos, não-partidária, fundada em 2008. Trata-se de uma grande organização que 
trabalha com as comunidades locais no domínio do ambiente. Eles promovem campanhas 
sociais para alertar a população para os problemas ecológicos. 

Este projeto permitirá que os voluntários trabalhem com a organização.  

Perfil: O voluntário deve:  

• ter entre 18 e 30 anos; 
• estar entusiasmado para aprender mais sobre o ambiente, a agricultura ecológica e também 
de se envolver em atividades ambientais e ecológicas numa área rural da Inglaterra  
• ter conhecimento Inglês para ser capaz de comunicar com o pessoal e os outros voluntários; 
• possuir uma boa capacidade de trabalho em equipa; 
• ter uma mente aberta e ser sociável; 
• ter experiência mínima sobre agricultura e não ter medo de trabalhar na agricultura e com os 
animais 

Tarefas: 
As origens do voluntário, cultura e experiências pessoais serão incluídas num dos projetos que 
serão desenvolvidos durante a sua presença. O voluntário será introduzido a todas as 
atividades que a nossa organização tem para oferecer. Iremos mais tarde incluí-los em todas as 
atividades que eles preferirem.  

Modalidades práticas: 
O voluntário irá viver na instituição, com os outros voluntários. 

Documentos necessários: CV e Carta de Motivação 

Agora é a tua vez!  

Tenta encontrar os erros na seguinte promoção de uma vaga S.V.E., publicada no 
website da ONG de envio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os erros estão na próxima página. 
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Erros: 

1. Está escrito apenas no título que é uma vaga S.V.E.. Parte do pressuposto que as pessoas que 
visitam o site já sabem o que é o S.V.E.. Devia ser incluída informação sobre o programa 
Europeu.  

2. Não há informações sobre o local. O trabalho de voluntariado vai ser realizado numa cidade ou 
numa pequena aldeia? É numa zona rural? Isto pode ser informação útil para o voluntário.  

3. E os princípios são descritos em seguida. A pessoa que leem apenas entendem que é suposto 
trabalhar na área ambiental. No entanto, não há informações sobre o tipo de trabalho que o 
voluntário é suposto realizar.  

4. O perfil exige que o voluntário tenha experiência anterior na área e conhecimento da língua 
inglesa, o que não é permitido pelas regras do S.V.E.. 

5. Não há informações concretas. Onde irá morar o voluntário? Que tipo de instalações irá ter? Vai 
ter de cozinhar? Será que tem todos os fins-de-semana livres? Quanto é o dinheiro de bolso? 

6. Não há nenhuma informação sobre a linguagem dos documentos solicitados.  

7. Não há nenhuma informação se o projeto já está aprovado ou se a organização ainda se vai 
candidatar.  

 


