EDITAL Nº 02/2019
Edital – Voluntários – 2019.

O Presidente em exercício, a Diretora de Assuntos Estudantis e a Diretora de
Comunicação da Organização Galera da Redação, associação civil instituída nos termos
da lei brasileira, abrem a inscrição relativa à admissão de voluntários colaboradores na
organização, segundo as regras deste edital.
Leia este edital completamente. As perguntas mais comuns estarão respondidas
nele. As vagas são destinadas às pessoas universitárias e maiores de 18 anos, devendo
cumprir os pré-requisitos de cada área.
É necessário pontuar que a organização funciona formalmente registrada perante a
Receita Federal. Isso possibilita que a ONG reconheça o trabalho dos voluntários e, por
isso, conceda certificados de trabalho voluntário, fornecendo experiência profissional às
pessoas universitárias. Por fim, dependendo da universidade, o aluno consegue
converter as horas em atividades extracurriculares.

I. Um pouco sobre o Galera da Redação
O Galera da Redação é uma organização totalmente online e sem fins lucrativos.
Possui como finalidade ser um apoio para estudantes de baixa renda e oriundos de escolas
públicas a se prepararem para os vestibulares e exames do país, assumindo o caráter de
cursinho pré-vestibular comunitário. Nosso foco são aulas e correções de redações, mas
dispomos de monitorias de outras matérias, como: redação e língua portuguesa, química,
física, matemática, humanas e atualidades. Além disso, nossos alunos possuem apoio
psicológico e pedagógico.
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Para ser nosso aluno, é necessário ficar atento ao edital que é lançado no início de
cada ano. Um questionário deve ser respondido e há algumas perguntas que precisam de
documentos comprobatórios.
De um simples grupo de Facebook evoluímos, com muito esforço, com a ajuda de
todos os voluntários que passaram por nós. Parcerias com grandes empresas estão sendo
feitas, as quais também estão auxiliando para o nosso crescimento como organização não
governamental. Além de tentar fazer parte da realização dos sonhos de muitos jovens no
Brasil, buscamos fazer com que lideranças sejam criadas e fortalecidas em nossos
voluntários, ainda mais a do tipo cooperativo. Afinal, um bom líder é aquele que trabalha
pelo bem de um grupo e, ao mesmo tempo, fortalece suas habilidades e crescer como
pessoa.
Ademais, contratamos voluntários do Brasil inteiro, sendo que todos eles são
universitários e trabalham de acordo com suas áreas, tendo a possibilidade de ocuparem
cargos como estagiário voluntário, recebendo certificado. Todavia, é importante ressaltar
que apenas os professores de redação são chamados por notório saber.
Temos um estatuto a obedecer, disponível publicamente. Assim, não permitimos que
haja preconceito de qualquer espécie. Não permitimos intolerâncias do tipo religioso,
desrespeito aos direitos humanos, machismo, homofobia, discurso de ódio, entre outros,
bem como qualquer sorte de desrespeito.
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II. Vagas
a) Diretoria de Redação
Cargo: Professor/Corretor de Redação
Número de vagas: ilimitado – demanda contínua.
Função: Gerenciar uma turma de alunos, ensinar-lhes teoria e prática de redação de
acordo com sua didática, corrigindo redações de acordo com o calendário mensal
publicado pela Diretoria de Redação.
Requisitos:
•

Ser universitário;

•

Maior de 18 anos;

•

Um aproveitamento de pelo menos 90% na redação do vestibular que serviu de
entrada para a universidade;

•

Estar cursando a partir do 1º semestre de qualquer curso, preferencialmente da área
de Ciências Humanas ou Linguagens;
Etapas específicas: Análise curricular e prova de Redação.
b) Diretoria de Assuntos Estudantis
Cargo: Auxiliar de Assuntos Estudantis
Número de vagas: 3 (três).
Função: Realizar análise das inscrições de alunos; analisar entradas e saídas de

alunos perante a organização; auxiliar alunos perante queixas; realizar análises
socioeconômicas etc.
Requisitos:
•

Ser universitário;

•

Maior de 18 anos;

•

Estar cursando a partir de segundo período de Serviço Social ou Pedagogia.
Cargo: Auxiliar de Assuntos Pedagógicos
Número de vagas: 1 (uma).
Função: Buscar parcerias que visem a aprendizagem dos alunos; auxiliar no

planejamento e organização dos estudos; dicas de metodologias e etc.
Requisitos:
•

Ser universitário;

•

Maior de 18 anos;

•

Estar cursando a partir de segundo período de Pedagogia (preferencialmente) ou
Licenciaturas.
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Cargo: Auxiliar de Assuntos Psicológicos
Número de vagas: 2 (duas).
Função: Oferecer serviço de acolhimento aos estudantes.
Requisitos:
•

Ser universitário;

•

Maior de 18 anos;

•

Estar cursando a partir do quarto (preferencialmente sexto) período de Psicologia.

III. Resultados
O resultado sai de acordo com a data prevista neste edital em calendário abaixo em
ampla divulgação nas redes e no site da instituição.

IV. Calendário
Evento

Data

Publicação do Edital

12.02.2019

Inscrições

12.02.2019 – 15.03.2019

Resultado

12.04.2019 (previsto)

Início das atividades

22.04.2019 (previsto)

V. Disposições gerais
Os

casos

omissos

e

as

dúvidas

poderão

ser

resolvidas

pelo

e-mail

edital2019@galeradaredacao.com, com ampla publicidade e retificação caso tenha efeitos
gerais.
Recife/PE e São Paulo/SP, 12 de fevereiro de 2019
SAULO GONÇALO BRASILEIRO
Presidente em exercício
ADRIANA CARNEIRO MARINHO
Diretora de Assuntos Estudantis
GEOVANA SPERANDIO INOCENCIO
Diretora de Comunicação
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