EDITAL DO PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS 2018
O Desafio Solar Brasil – DSB – abre inscrições para preenchimento de vagas para voluntários que
colaborarem na organização do projeto Desafio Solar Brasil.
O DSB é um rali de barcos movidos à energia solar que visa estimular o desenvolvimento de
tecnologias para fontes limpas de energias alternativas, bem como divulgar o potencial dessas
tecnologias aplicadas em embarcações de serviço, recreio e transporte de passageiros. Este ano a
competição ocorrerá de 10 a 16 de setembro na cidade de Búzios – RJ.
1) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção para as vagas de voluntariado constará das seguintes etapas:
a) Inscrições
b) Entrevista
c) Treinamento
2) ÁREAS DE ATUAÇÃO
a) Comunicação
Descrição das atividades: Produção e revisão textual; Produção de material para mídias sociais;
Publicações do projeto; Audiovisual; Edição de vídeos; Comunicação; Programação visual.
Elegibilidade: Cinema, Comunicação Social, Comunicação Visual, Desenho Industrial, Jornalismo,
Letras, Marketing e Publicidade.
b) Educação
Descrição das atividades: Preparação de palestras informativas e aulas sobre o funcionamento
dos barcos; Planejamento pedagógico das ações de divulgação do projeto.
Elegibilidade: Pedagogia
c) Engenharia
Descrição das atividades: Normatização e legalização dos novos cascos; Inspeção da parte
estrutural, mecânica, elétrica e eletrônica dos barcos; Pesquisa de novos equipamentos
fotovoltaicos; Análise técnica dos projetos; Auxílio na revisão da regra técnica.
Elegibilidade: Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Naval, Engenharia de Produção.
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d) Gestão
Descrição das atividades: Planejamento e estratégia; Gestão de projetos; Organização de
eventos; Relações institucionais; Contabilidade e RH.
Elegibilidade: Administração, Contabilidade, Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Gestão
Pública, Recursos Humanos e Relações Internacionais.
e) Jurídico
Descrição das atividades: Desenvolvimento de contratos, termos de parceria e patrocínio;
Mediação de conflitos; Arbitragem.
Elegibilidade: Direito.
f) Saúde
Descrição das atividades: Avaliação física e médica dos competidores; Medicina do Trabalho;
Desenvolvimento do plano de contingência para emergências; Primeiros socorros.
Elegibilidade: Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição.
g) T.I.
Descrição das atividades: Desenvolvimento e manutenção do site; Criação e gerenciamento de
banco de dados; Desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de informações e documentos.
3) LOCAL DE TRABALHO
O trabalho poderá ser feito remotamente, porém os voluntários deverão ter disponibilidade para se
reunir pelo menos uma vez na semana, na Cidade Universitária da UFRJ, para relatar o andamento
das atividades e receber direcionamentos futuros.
Durante os dias de competição o voluntário deve estar disponível integralmente para atividades em
Búzios, com chegada na cidade no dia 08/09/2018.
4) PRAZOS
a) Inscrições: 24/07/2018 a 05/08/2018
b) Entrevistas: 06/08/2018 a 10/08/2018
c) Resultados: 15/08/2018
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5) INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas através do formulário: https://goo.gl/forms/pi76OPcQwljwc62h2
6) CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Desafio Solar Brasil é sem fins lucrativos e tem como único objetivo colaborar no
desenvolvimento educacional, esportivo e tecnológico do país.
a) Os voluntários não terão remuneração pré-estabelecida. Dependendo dos recursos obtidos com
os patrocinadores, poderá existir uma ajuda de custo
b) Serão emitidos certificados de colaboração para todos os voluntários que participarem até o
término do projeto
c) Os voluntários não possuirão vínculos empregatícios e a sua dedicação será de acordo com o seu
tempo livre para colaborar no projeto
d) Todos os voluntários serão subordinados à coordenação do projeto Desafio Solar Brasil e terão
uma participação colaborativa e construtiva no projeto
e) O tempo vigente para a prestação de serviços voluntários será até o dia 31/10/2018.

Quaisquer dúvidas, por gentileza, entrar em contato com a organização da competição por meio do
email desafiosolar@gmail.com

Bom evento a todos, muito sol e energia.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 2018
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