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Na secção anterior viste como lidar com situações diferentes para que não resultem 
num conflito. Por outro lado, muitas destas situações podem ser evitadas logo de início 
através de uma fase de preparação, durante a qual as expectativas e as regras a ser 
seguidas devem ficar claramente assinaladas.  

Deixar o país de origem durante um ano não é algo fácil para o voluntário, a nossa 
tarefa é apoiar este processo para que não se complique e provoque situações 
inesperadas. Quando recrutares voluntários, os interessados devem realmente estar 
cientes sobre o que essa nova experiência vai implicar (especialmente como, dado as 
regras do S.V.E., muito provavelmente este será o primeiro projeto do género para os 
voluntários). Devemos prestar especial atenção: 

! Ao tipo de atividades que o voluntário irá fazer 
! Às horas de trabalho 
! Ao perfil da pessoa que seria melhor para esse projeto 
! Ao tipo de preparação que será oferecido 
! Aos custos que serão abrangidos 
! À contribuição financeira que pode ser necessária pelo voluntário, caso 

necessário (e.g. cobrir o custo dos bilhetes de avião que excedam a quantia 
total) 

! Às "regras" que terão de ser obedecidas durante o estágio (e.g. durante as 
horas de trabalho, no alojamento) 

! Ao nível de autonomia que será oferecido 
! Ao idioma que vai ser usado ao longo do estágio 

Ter uma boa estratégia de promoção para a vaga de um projeto de mobilidade é muito 
importante. Esta é a chave para um bom resultado.  

Em primeiro lugar, é preciso salientar que o S.V.E. não é um posto de trabalho, 
formação, um estágio curricular, um campo de férias ou um curso de línguas. Desta 
forma, quando nós promovemos uma vaga devemos ser muito claros com o voluntário. 
Além disso, é preciso encontrar a melhor forma de alcançar os jovens que podem estar 
interessados no projeto. Atualmente, as redes sociais têm um papel importante nesta 
tarefa e as organizações devem estar preparadas para utilizá-los.  

 

Como recrutar os candidatos indicados? 

4. Promoção de vagas no S.V.E. 
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Que tipo de informações devem ser incluídas? 

O jovem trabalhador que está responsável pelo processo de recrutamento deve 
elaborar, em conjunto com a organização de acolhimento, a informação útil que é 
importante para o voluntário. A promoção da vaga deve incluir todos os detalhes 
relevantes para que o voluntário possa estar pronto para decidir ou não em envolver-se 
no projeto.  

Dependendo do lugar escolhido para promover a abertura da vaga, há algumas 
informações de carácter geral que são comuns e sempre necessárias. Por isso, a vaga 
deve incluir os seguintes itens: 

! Datas da atividade e duração  

É importante não confundir as datas da atividade com as datas do projeto. O projeto 
começa antes do processo de seleção. A atividade irá ocorrer depois da seleção e é o 
tempo real que o voluntário irá passar no estrangeiro. O voluntário deve saber quando 
será a data de início da atividade, em que dia é suposto viajar e voltar a casa.  

! Localização  

É importante que o voluntário possa saber onde irá 
decorrer o projeto, não apenas o País como também o 
local. É completamente diferente trabalhar numa 
pequena aldeia no campo ou na capital, por exemplo. 
No entanto, o jovem trabalhador deve recordar-se que 
o motivo pelo qual se voluntaria deve depender do 
projeto e não do País ou cidade. Isto é muito 
importante para ajudar o voluntário a adaptar-se às 
novas condições.  

! Resumo do projeto 

A vaga deve incluir um resumo de todo o projeto. Aqui pode incluir-se os objetivos, as 
atividades, as ideias por detrás do projeto, a descrição da organização de acolhimento, 
os países envolvidos no projeto, etc.  

! Perfil do voluntário 

Este é um dos pontos mais importantes pois é através desta leitura que o voluntário 
pode saber se ele é adequado ou não. Um aspeto importante quando se recruta 
voluntários S.V.E. é certificar que o perfil que for escrito deve manter o processo aberto 
a todos os jovens, incluindo pessoas com menos oportunidades, independentemente 
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da sua etnia, religião, orientação sexual, opinião política, etc. Além disso, tem em 
mente que no S.V.E. não é necessário ter qualificações anteriores, nível de 
escolaridade, experiência específica ou conhecimento de línguas, por este motivo não 
podes incluir estes critérios na tua seleção. Ao mesmo tempo que existem situações em 
que um determinado perfil de voluntário possa ser elaborado de forma a justificar a 
natureza das tarefas do S.V.E. (ou pelo contexto do respetivo projeto), a não ser que 
este seja claramente afirmado no pedido e aprovado pela agência nacional ou E. A. C. 
E. A., ele não pode ser incluído. 

Tendo isto em mente, o perfil dos voluntários que procuras deve referir-se mais à sua 
motivação e ao desejo de participação do que a requisitos específicos sobre as suas 
qualificações. Por exemplo, se o projeto envolver organizar atividades desportivas para 
as crianças, é importante que o voluntário tenha interesse em desporto e atividades ao 
ar livre. Se o projeto está ligado à música, talvez o conhecimento de instrumentos possa 
ser um requisito, mas apenas se o mesmo for aprovado pela agência de financiamento. 

! Descrição das atividades 

Os voluntários geralmente são envolvidos numa série de atividades durante o seu 
projeto. Estas devem ser apresentadas em detalhe para que o potencial voluntário 
possa saber exatamente o que o espera. Por exemplo, não é suficiente dizer que o 
projeto se destina a trabalhar com crianças. É necessário também escrever que tipo de 
atividades irão ser realizadas com as crianças, onde, o perfil das crianças, etc.  

É completamente diferente trabalhar numa escola, numa casa, num bairro social ou 
num campo de verão. O mesmo se aplica a outros grupos-alvo. Se possível, seria 
interessante ter um exemplo de uma agenda. Desta forma, o horário de trabalho pode 
ser entendido mais facilmente.  

! Descrição das condições 

Nesta parte deve ser escrita toda a informação prática sobre as condições de: 
alojamento, feriados, alimentação, acesso à Internet, acordos, etc. Esta parte deve ser 
detalhada para que o voluntário tenha acesso a todas as informações que precisa para 
estar informado relativamente às condições do projeto.  

! Informação sobre o prazo de inscrição 

Por último, é importante para o voluntário saber se o projeto já está aprovado ou se a 
organização ainda se irá candidatar num futuro prazo. Se o projeto ainda não tiver sido 
aprovado, o voluntário deve estar pronto a compreender que é possível não acontecer. 
Se o voluntário não tem esta informação a priori, ele pode ficar dececionado se não for 
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aprovado.  

! Documentos necessários e formulários de candidatura  

Algumas organizações têm formas apropriadas para que os voluntários se candidatem. 
Outras precisam apenas do CV e de uma carta de motivação dos voluntários. É 
importante ter certeza de que os voluntários enviam todos os materiais necessários a 
fim de não serem excluídos.  

Também é importante informar o voluntário qual o idioma em que esses documentos 
devem ser entregues, caso contrário ele pode estar a enviar documentos que ninguém 
irá compreender.  

Se for necessário anexar uma apresentação ou qualquer outra informação, o voluntário 
deve saber qual o tamanho máximo desses documentos.  

! Informações Adicionais 

Em alguns casos, é necessário adicionar mais 
informações. Imagina que estás a promover uma 
vaga S.V.E. num site de empregos e formação 
profissional. Neste caso, é importante que esteja 
escrito o que é o S.V.E. e o apoio da Comissão 
Europeia no projeto. O mais importante é que 
a pessoa esteja a ler perceba a natureza do 
projeto ao qual se está a candidatar.  

Onde podemos promover uma vaga S.V.E.? 

A fim de promover uma vaga podes usar: 

! O website ou o blogue da organização  
! As redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube 
! E-mails de envio ao enviar boletim de ocorrência 
! Enviar e-mails a empresas parceiras que possam ter contactos com jovens (e.g. 

Câmaras municipais, departamentos da juventude, ONGs relacionadas com 
jovens…) 

! Enviar newsletter diretamente a jovens  
! Usar websites de entidades oficiais (Agências Nacionais, Comissão Europeia, 

Câmaras Municipais, etc.) 
! Usar websites de projetos de mobilidade (e.g. Youth Networks) 
! Os sites da promoção de projetos S.V.E.  

Ao transmitires a 

informação adequada sobre 

o processo de recrutamento 

do S.V.E. irás selecionar 

candidatos que são mais 

adequados e isto irá poupar-

te de problemas futuros. 
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! Os media locais  
! Visitas a escolas, universidades, etc. 

Há vários lugares diferentes para promover o S.V.E.. O mais importante é que devemos 
escolher as opções que se encaixem melhor no projeto. Por exemplo, se estamos a 
promover um projeto que trabalha com os animais, provavelmente fará sentido utilizar 
canais relacionados com esta questão. O contacto com ONGs locais que têm projetos 
nesse campo pode ser uma opção, tal como escrever a vaga em páginas do Facebook. 
Se estamos a promover uma vaga para trabalhar com pessoas idosas, podemos 
contactar por exemplo escolas no campo da assistência social. 

 A ideia principal é sempre saber como abordar as informações para melhor orientar os 
jovens que possam estar à procura dessas oportunidades. Como visto nos capítulos 
anteriores deste manual, lembra-te que a promoção através do Facebook é diferente 
da promoção no teu website ou no Twitter. Além disso, quiseres fazer uma 
apresentação, certifica-te que a preparas de forma adequada.  

 

 


