
 

 
 

CENTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AMOR À 

VIDA (CAVIDA) 

 

 

EDITAL DE VAGAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – Nº 

01/2016. 

 

O Centro de Promoção de Saúde, Educação e Amor à Vida (CAVIDA), faz saber que 

serão abertas inscrições para prestação de serviço voluntário para as vagas de 

PSICÓLOGA (O). A prestação de serviços ocorrerá segundo a Lei Federal nº 9.608/98. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

O CAVIDA considera o Serviço Voluntário uma atividade prática, não remunerada, 

com objetivos de promoção a saúde mental e prevenção do suicídio. 

1.1. O serviço voluntário não gera vinculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim. 

1.2. Denomina-se Prestador de Serviço Voluntário (PSV), toda pessoa física que aderir 

ao serviço voluntário. 

1.3. A prestação dos serviços será formalizada através de documento denominado 

Termo de Adesão, celebrado entre o CAVIDA e o voluntário. 

 

2. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

2.1. A carga horária será de 08 horas semanais (quatro horas de atendimento e quatro 

horas de reunião semanal). 

2.2. As atividades do voluntário deverão ser realizadas entre segunda e sexta-feira. 

2.3. Os dias e horários de atuação serão definidos depois do processo de seleção, junto 

com a instituição e o psicólogo. 

2.4. Após o período de 01 (um) ano de trabalho voluntário, o voluntariado tem direito a 

uma carta de recomendação.  

2.5. Serão ofertadas 09 vagas para Psicólogas (os). 

 

3. ATRIBUIÇÃO DA (O) PSICÓLOGA(O): 

3.1. Permanecer na instituição realizando o trabalho voluntário no período mínimo de 

01 (um) ano. 

3.2.Caso haja desistência do voluntário, o mesmo deverá entrar em contato com o setor 

de Psicologia para realizar o desligamento e encaminhar a direção este pedido por 

escrito justificando o motivo do desligamento.  



3.3.Durante o processo de desligamento o psicólogo deverá encaminhar os pacientes 

para outro profissional. 

 

4. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DA (O) VOLUNTÁRIA (O):  

A seleção dos candidatos ao serviço voluntário no CAVIDA será realizada pelo (a) 

responsável da unidade que oferta a vaga, através de:  

 ANÁLISE DE CURRÍCULO (classificatório);  

 ENTREVISTA. 

4.1. Inscrição: 

Os candidatos deverão preencher formulário de inscrição através do site 

www.cavida.org/quero-ser-voluntario/ e anexar seu currículo (formato de PDF) ao 

mesmo, até a o dia 16 de Setembro de 2016. 

4.1.1. Requisitos: 

4.1.2. Critérios de pontuação na análise curricular: 

 

Curso de Capacitação de Prevenção ao Suicídio pelo CAVIDA 4 pontos 

Participação em eventos sobre a temática do suicídio 1 ponto por evento 

Artigo publicado sobre a temática do suicídio 3 pontos 

Apresentação de trabalhos em eventos 2 pontos 

 

4.2. Entrevista: 

Os candidatos classificados serão contatados via email, sendo informados do local e 

horário da entrevista, a qual será realizada no dia 19 de Setembro de 2016. 

4.3. O resultado final será divulgado no dia 26 de Setembro de 2016 no site do 

CAVIDA: www.cavida.org . 

 

 

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO Nº01/2016: 

 

Período de Inscrição 31/08/2016 até 16/09/2016 

Entrevista 19/09/2016 

Resultado Final 26/09/2016 

 

Maceió, 30 de Agosto 2016 

 

 

 

__________________________ 

Wilzacler R. S. Pinheiro 

(Presidente do CAVIDA) 

 

 

(Dúvida e informações: queroservoluntario@cavida.org) 
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