
 

guia para o processo seletivo 
Cara candidata, este guia tem como objetivo orientar todas as pessoas que querem ser voluntárias no 
Projeto Velejar. Aqui você encontrará informações sobre o projeto e sobre o nosso processo seletivo. 
Estamos muito animadas e esperamos ter você na nossa equipe! 

o que é o Projeto Velejar? 
O Projeto Velejar nasceu com o propósito de abrir horizontes e apoiar o desenvolvimento humano de 
meninas da Vila Missionária, um bairro carente da zona sul de São Paulo. Através de uma parceria dos 
Centros Culturais Jacamar, Leme e Vereda com o Centro de Capacitação Profissional Veleiros (unidade da 
AFESU), criamos o projeto social Velejar em fevereiro de 2019. As atividades ocorrem em Veleiros aos 
sábados pela manhã de 10h às 12h, com demandas organizacionais ao longo da semana.  

Em nosso primeiro semestre, atingimos um público de 60 meninas com idades entre 9 e 12 anos, com 
propostas lúdicas voltadas ao conhecimento próprio, sustentabilidade e mundo das profissões. Neste 
período, contamos com cerca de 50 voluntárias. Já no segundo semestre, evoluímos nossa proposta 
pedagógica com a criação da “Jornada de Transformação”, em que tanto a criança quanto a voluntária 
são “Agentes de Mudança”, e nesta jornada percorreram atividades voltadas ao conhecimento próprio e 
à relação delas com sua comunidade. Expandimos nosso público atendido ao contemplar também 
meninas de 7 e 8 anos, chegando a cerca de 80 participantes ao longo do semestre. 

Neste primeiro ano de Velejar, identificamos vulnerabilidades significativas no âmbito de conhecimento 
próprio, possível resultado de um senso de inferioridade e uma incapacidade de definir sonhos pessoais, 
vislumbrando outras possibilidades de futuro. Para nós, o Velejar é um instrumento fundamental para 
que essas meninas possam se conhecer melhor, identificando seus talentos, capacidades e sonhos e, 
consequentemente, definindo metas, tendo nosso apoio ao longo da jornada. Para tanto, a atuação 
das voluntárias é chave, porque a base do projeto não é a transmissão de um conteúdo, mas a 
capacidade da voluntária de "entrar no mundo" da criança (criar pontos de identificação), 
dialogar e apoiá-la nessa fase de descobertas pessoais. 

Para 2020, nossa meta é consolidar um plano de formação para as meninas com duração bianual, no 
qual elas trilharão um percurso de conhecimento próprio e de conhecimento geral em algumas áreas de 
atuação profissional. No semestre seguinte e nos demais, serão convidadas a escolher uma área de 
atuação que gostariam de conhecer mais (STEM, humanidades e biológicas). O objetivo desses módulos 
não é oferecer um conhecimento técnico, mas permitir que elas sejam expostas à realidade dessas 
profissões e, desta forma, identifiquem e apliquem seus talentos e competências nessas diferentes 
áreas, para que, posteriormente, possam escolher se especializar nelas.  

Localizada na Rua Papa Gregório Magno, 597, no bairro Vila Missionária, o Centro de Capacitação 
Profissional Veleiros é uma unidade da AFESU, organização não governamental sem fins lucrativos que, 
desde 2001, trabalha para promover a dignidade humana por meio da formação cidadã, educacional e 
profissional de mulheres – crianças, adolescentes e jovens – em situação de vulnerabilidade social. 
Atualmente oferece de maneira gratuita atividades complementares no contraturno escolar para 
crianças e adolescentes, iniciação profissional e cursos técnicos para jovens com alto índice de 
empregabilidade. Para saber mais sobre a AFESU, acesse o site http://www.afesu.org.br/. 

 
 

http://www.afesu.org.br/


por que o Projeto Velejar? 

 

 

ACREDITAMOS... 
No poder transformador  
de cada pessoa 

Em seu crescimento 
pessoal, em comunidade  
e em sociedade 

No papel da mulher por um 
mundo melhor 

 

 

APOIAMOS... 
A construção de um  
projeto de vida 

O desenvolvimento  
de competências  
e habilidades 

O engajamento por uma 
vida e sociedade melhores 

 

 

PRECISAMOS... 
Abrir horizontes  
de possibilidade e 
oportunidades 

Aprender a fazer  
muito usando pouco 

Trabalhar em rede  
para chegar longe 

 

 

como funciona o programa de voluntariado? 
As inscrições para o programa de voluntariado abrem semestralmente e em dois módulos: semanal e 
quinzenal. Ao ser selecionada, você se compromete a desenvolver um trabalho de no mínimo seis meses 
como voluntária. Ambos os módulos recebem um certificado no final de semestre. Sendo uma 
voluntária presencial, você se compromete a envolver-se no preparo da atividade na semana anterior ao 
sábado em que participará (ex.: reuniões de planejamento, obter materiais, etc), atividades de formação 
e capacitação com frequência variada ao longo do semestre (intensivo antes do início das atividades e 
mensal após o início das atividades) e a presença no sábado pela manhã em Veleiros. 

MÓDULO SEMANAL 
Aulas semanais (semestre): 22h 
Reuniões de planejamento (semestre): 10h 
Formação mensal (semestre): 16h 
Total de horas de projeto (semestre): 48h 

MÓDULO QUINZENAL 
Aulas quinzenais (semestre): 11h 
Reuniões de planejamento (semestre): 5h 
Formação mensal (semestre): 16h 
Total de horas de projeto (semestre): 32h 

 
 



formação das voluntárias 
Acreditamos que o impacto do voluntariado 
excede os limites do projeto e transforma a 
nossa sociedade e, por isso, colocamos um 
grande empenho na formação das nossas 
voluntárias. Assim, antes do início do projeto, 
as voluntárias contam com um intensivo de 
formação e treinamentos, baseado na régua 
de competências que define o perfil da 
voluntária Velejar, além da discussão de cases 
práticos junto a pedagogas, psicólogas e 
voluntárias experientes. Tudo isso para que, 
no início do projeto, você se sinta e 
efetivamente chegue preparada para iniciar 
essa Jornada de Transformação com as 
meninas. 

Além desse intensivo, ao longo do semestre 
teremos algumas palestras e dinâmicas 
pontuais, para capacitação e integração. 
Entendemos que o sucesso do projeto 
também passa por um grupo de voluntárias 
unido. Assim que ingressar no projeto, você 
contará com o acompanhamento de uma 
voluntária mais experiente, que poderá 
esclarecer dúvidas e, claro, ajudar você nessa 
Jornada de Transformação, porque a Jornada é 
conjunta para a criança e para a voluntária. 

quem nós procuramos? 
Universitárias e jovens profissionais de 18 a 28 
anos interessadas em mudar o mundo. Dada 
a abordagem personalizada e focada no apoio 
ao conhecimento próprio e ao crescimento 
pessoal da criança, buscamos voluntárias que 
contem com as seguintes características, sem 
necessidade de serem referência em todas, 
mas com a disposição de aprimorá-las ao 
longo do projeto: 

 

 

 

Alinhamento ao propósito do Velejar: você 
realmente se encantou com a ideia de ajudar 
nas descobertas pessoais dessas meninas e 
em seu plano de desenvolvimento pessoal? Se 
sim, o Velejar é o projeto certo para você. Mas 
lembre-se, qualquer impacto depende de 
constância e presença no projeto. 

Empreendedorismo: autonomia e 
proatividade são características essenciais 
para um projeto que, em sua própria 
natureza, vai se reinventando para se adequar 
mais perfeitamente ao que as crianças da Vila 
Missionária necessitam para crescer. 

Liderança: você não precisa ser uma líder 
carismática, mas o que esperamos é que você 
saiba trabalhar bem em equipe, seja 
co-criando, seja coordenando tarefas, seja 
mediando conflitos. Você sempre será apoiada 
pela coordenadora da sua sala e pela equipe 
da gestão, mas contamos com sua liderança 
para fazer com que as atividades se 
concretizem com grande qualidade. 

Empatia: algumas pessoas têm muita 
facilidade em "entrar no mundo" do outro, em 
se colocar em seu lugar, mas também é uma 
habilidade que pode ser adquirida pelo seu 
exercício, e o Velejar vai oferecer a você 
inúmeras oportunidades.  

Profissionalismo: é um projeto social, não dá 
dinheiro, nem dá nota, mas nem por isso 
deixamos de levá-lo a sério. Estamos ali por 
aquelas meninas que chegam todos os 
sábados animadas por descobrir o que irão 
explorar e aprender e, para isso, nosso 
preparo e seriedade são fundamentais. 
Podem ser conteúdos simples, mas a forma 
como transmitimos é chave para que 
realmente consigamos nos relacionar 
positivamente com as meninas. Ser lúdica e 
didática exige preparo e treino. 

 

 
 



como funciona o processo 
seletivo? 
O Processo Seletivo tem três etapas: 

1. Formulário online: 
bit.ly/Inscricao_Projeto_Velejar_2020 
As inscrições ficarão abertas até o dia 
23.02. 

2. Entrevista por telefone: será agendada 
via e-mail ou WhatsApp. 

3. Entrevista presencial: ocorrerá em 
algum dos nossos Centros Culturais e 
será agendada via e-mail ou WhatsApp. 

Aprovadas serão comunicadas por 
telefone até o dia 29.02, com detalhes 
sobre nosso cronograma do semestre. 

 

 

 
 


