MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
NORMAS E PROCEDIMENTOS
Finalidade: Suprir o Jardim Botânico do Rio de Janeiro de pessoal para apoio a ações
ligadas a visitação, a serem desenvolvidas por voluntários no Serviço de Atendimento ao
Visitante (SAV) e nas principais áreas de visitação do Jardim Botânico em ações de
monitoria junto ao público.
Conceito de Voluntário: Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, cujo engajamento se dá por uma
motivação pessoal e/ou sensibilidade a uma causa ou trabalho.
Atuação: A ênfase do Programa está nas atividades e serviços voltados para a atenção
ao público nas áreas de maior visitação no Arboreto, definidas pelo JBRJ, especialmente
nos finais de semana, feriados, férias escolares, datas comemorativas e eventos
especiais.
A atuação dos voluntários se dará no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, não havendo
atividades externas representando ou atuando em nome do JBRJ.
O voluntário não poderá exercer atividades de competência específica dos profissionais
do Jardim Botânico, nem desempenhar serviço para o qual não seja qualificado ou
treinado.
Caráter da Participação: A participação do voluntário no Programa é de caráter
estritamente opcional e não gera qualquer obrigação ou responsabilidade civil, criminal,
trabalhista, previdenciária, tributária ou ambiental para o JBRJ e para a AAJB, não
acarretando contrapartida nem remuneração de qualquer espécie e exige o assentimento
expresso do participante em relação a estas condições de participação, mediante
assinatura de Termo de Adesão.
O voluntário receberá um Certificado de Prestação de Serviço Voluntário, ao final do
serviço prestado.
Acesso ao JBRJ: O voluntário, devidamente identificado, terá livre acesso ao Serviço de
Atendimento ao Visitante - SAV e aos espaços do Arboreto quando no desenvolvimento
de suas atividades e lhe será facultado, mediante a apresentação obrigatória do crachá
de identificação, o ingresso gratuito para seu lazer no Arboreto do JBRJ, com um
acompanhante, fora do seu horário de trabalho, durante a vigência do Trabalho
Voluntário.
Público Alvo: Qualquer pessoa interessada em atuar como voluntário nos termos deste
Programa.
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Duração: O período de participação do voluntário no Programa deverá ser definido e
registrado no Termo de Adesão, podendo ser encerrado a qualquer momento mediante
comunicação prévia, por escrito, por qualquer das partes.
Vagas: As vagas disponíveis para os voluntários serão na quantidade que venha a
preencher os 07 dias da semana (segunda a domingo) no período da manhã e da tarde
com jornada máxima de 04 horas por período.
Horário: O horário é definido no Anexo do Terno de Adesão, sendo que o trabalho
voluntário não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas diárias.
Presença: A presença do voluntário será registrada no Registro de Presença sendo que
duas faltas, consecutivas ou alternadas, sem justificativa, acarretará o desligamento do
voluntário.
Identificação: O voluntário deverá estar devidamente identificado com crachá e com
colete que destaque a sua presença e atuação.
Local de Trabalho: Os voluntários atuarão no Serviço de Atendimento ao Visitante
(SAV), no Corredor Cultural e nos espaços do Arboreto definidos pelo Jardim Botânico,
ficando no mínimo 03 (três) meses no mesmo local antes de ser efetuado um rodízio.
Comprovação de Participação: Ao término do período de trabalho o voluntário deverá
apresentar à Associação de Amigos do Jardim Botânico o Relatório de Atividades,
devidamente assinado pelo próprio voluntário e pelo Serviço de Atendimento ao
Visitante (SAV), para que possa receber o Certificado de Prestação de Serviço
Voluntário.
Para receber o Certificado o voluntário deverá atuar no Programa por pelo menos três
meses.
Renovação: A renovação da participação do voluntário no Programa ficará condicionada
à atuação satisfatória evidenciada na avaliação do período, considerando o Relatório de
Atividades.
Coordenação: O Programa de Voluntariado será coordenado pela Diretoria de Ambiente
e Tecnologia (DIAT), por intermédio do Serviço de Atendimento ao Visitante (SAV), no
âmbito do JBRJ, e pela Associação de Amigos do Jardim Botânico - AAJB. Ambos
deverão estar em permanente e constante articulação e trocar de informações relativas às
questões relacionadas ao desenvolvimento do Programa.
Operacionalização: A operacionalização do Programa estará a cargo da Associação de
Amigos do Jardim Botânico - AAJB, compreendendo: inscrição, renovação, desligamento,
emissão de crachá e demais materiais, bem como emissão do Certificado de Prestação
de Serviço Voluntário.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Seleção e distribuição dos voluntários: A seleção e a distribuição dos voluntários nas
áreas e atividades serão feitas pelo Serviço de Atendimento ao Visitante (SAV), segundo
a demanda previamente estabelecida. A seleção terá como critério básico a adequação
do perfil e a disposição do voluntário com o trabalho a ser realizado.
Treinamento: Ficará a cargo da equipe de técnicos do Jardim Botânico o treinamento
para a atuação dos voluntários.
Divulgação: A divulgação do Programa será feita pela Assessoria de Comunicação do
JBRJ e pela AAJB, em formato e conteúdo definidos por ambos.
Custeio das Despesas: Caberá a AAJB arcar com as despesas no fornecimento de
crachás, bonés, capas de chuva, coletes e eventuais EPIs. O Jardim Botânico e a
Associação de Amigos do JB não assumirão o ressarcimento de qualquer despesa
realizada pelo voluntário no exercício de suas atividades.
Cabe ao Voluntário:
a) Assinar o Termo de Adesão e rubricar o Anexo;
b) Fazer a entrevista de seleção e participar do treinamento;
c) Cumprir as atividades e tarefas a ele atribuídas;
d) Respeitar e zelar pelos regulamentos e normas do JBRJ;
e) Cumprir as normas e providências necessárias à própria segurança física e à
segurança do local de realização das atividades;
f) Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI), sempre que necessário;
g) Registrar horário de entrada e saída no Registro de Presença;
h) Trabalhar de forma integrada e coordenada com o Serviço de Atendimento ao
Visitante (SAV) e com a Associação de Amigos do Jardim Botânico - AAJB;
i) Preencher, assinar e entregar a AAJB, ao término de cada período de participação,
o Relatório de Atividades.
Cabe à Associação de Amigos do Jardim Botânico:
a) Divulgar o Programa;
b) Receber o interessado e efetuar a inscrição prévia;
c) Encaminhar o voluntário ao SAV para seleção e treinamento;
d) Efetuar a inscrição do Voluntário, formalizada no preenchimento e assinatura do
Termo de Adesão e Anexo, com base na listagem enviada pelo SAV;
e) Arcar com as despesas no fornecimento de crachá, boné, capa de chuva, colete e
eventuais Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para os voluntários;
f) Efetuar os procedimentos para a prorrogação do trabalho voluntário, quando for o
caso;
g) Providenciar o Termo de Desligamento do Voluntário;
h) Emitir o Certificado de Prestação de Serviço Voluntário.
Cabe à Diretoria de Ambiente e Tecnologia (DIAT), por meio do Serviço de
Atendimento ao Visitante (SAV):
a) Elaborar e fornecer à AAJB as demandas de serviço voluntário do Jardim Botânico,
por local de atuação, com as prioridades e o perfil para as atividades;
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b) Receber o voluntário, entrevistar e promover o treinamento;
c) Enviar à AAJB a listagem dos voluntários confirmados para o trabalho;
d) Assinar o Termo de Adesão e Anexo, ou encaminhar a autoridade competente
para tal;
e) Fornecer o Regulamento de Uso Público do Jardim Botânico e outros documentos
de referência;
f) Acompanhar e orientar o voluntário na execução de suas tarefas;
g) Disponibilizar um espaço para guarda do material de trabalho e dos pertences do
voluntário;
h) Manter e assinar o Registro de Presença do voluntário;
i) Preencher e assinar o Relatório de Atividades, para emissão, por parte de AAJB,
do Certificado de Prestação de Serviço Voluntário.
Instrumentos de Formalização do Trabalho Voluntário:
Termo de Adesão (Anexo II) e Anexo;
Registro de Presença (Anexo III);
Relatório de Atividades (Anexo IV);
Termo de Prorrogação (Anexo V);
Termo de Desligamento (Anexo VI);
Certificado de Prestação de Serviço Voluntário (Anexo VII).
As
normas
e
formulários
deverão
www.jbrj.voluntariado.gov.br e www.amigosjb.org.br

estar

disponíveis

nos

sites
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ANEXO I
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO
A Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (AAJB), de acordo com o
Termo de Cooperação firmado com o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ) e com o objetivo de suprir o Jardim Botânico de pessoal para apoio a
ações de monitoria ligadas à visitação, a ser desenvolvidas por voluntários no Serviço de
Atendimento ao Visitante (SAV) e nas principais áreas de visitação, celebra o presente
Termo de Adesão para prestação de serviço voluntário, mediante as seguintes
condições:
I – DA QUALIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
Conforme discriminado no Campo 1 do anexo a este Termo.
II - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a prestação voluntária do serviço descrito no Campo 2
do anexo a este Termo.
III - DAS CONDIÇÕES
O voluntário fica ciente e concorda com as seguintes condições estabelecidas neste
Termo:
IV - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
a) A prestação de serviço voluntário a que se refere o objeto deste Termo não será
remunerada, não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim;
b) Os serviços a serem prestados pelo voluntário serão os que estão descritos no Campo
2 do anexo a este termo;
c) Os dias e horários de trabalho estão definidos no Campo 4 do anexo a este Termo,
podendo ser revisto desde que conte com o expresso consentimento de ambas as partes;
d) As eventuais despesas realizadas pelo voluntário na execução das atividades
voluntárias não serão ressarcidas pelo JBRJ ou pela AAJB;
e) Cabe ao Voluntário:
e.1.) Assinar o Termo de Adesão e seu anexo;
e.2.) Cumprir as atividades e tarefas a ele atribuídas;
e.3.) Respeitar e zelar pelos regulamentos e normas do JBRJ;
e.4.) Cumprir as normas e providências necessárias à própria segurança física e
segurança do local de realização das atividades;
e.5.) Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) sempre que necessário;
e.6.) Registrar horário de entrada e saída no Registro de Presença;
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e.7) Trabalhar de forma integrada e coordenada com o Serviço de Atendimento ao
Visitante (SAV) e com a Associação de Amigos do Jardim Botânico - AAJB;
e.8.) Elaborar, assinar e entregar a AAJB, ao término da participação, o Relatório de
Atividades.
V - DA IDENTIFICAÇÃO
f) A AAJB fornecerá ao voluntário crachá de identificação para acesso ao Arboreto do
Jardim Botânico, além de boné e colete;
g) O voluntário somente terá acesso às dependências do JBRJ portando seu crachá de
identificação em lugar visível;
h) O voluntário é responsável pela guarda e conservação do crachá de identificação que
deverá ser obrigatoriamente devolvido à AAJB quando do encerramento do período de
trabalho voluntário.
VI - DO ACESSO AO JBRJ
Ao voluntário será facultado, mediante a apresentação obrigatória do crachá de
identificação, o ingresso gratuito para seu lazer no Arboreto do JBRJ, com um
acompanhante, fora do seu horário de trabalho, durante a vigência de seu Termo de
Adesão.
VII - DA CERTIFICAÇÃO
O voluntário receberá um Certificado de Prestação de Serviço Voluntário, ao final do
serviço prestado, desde que tenha atuado no programa por pelo menos 03 (três) meses.
VIII – DA VIGÊNCIA
A vigência do trabalho voluntário está registrada no Campo 3 do Anexo deste Termo de
Adesão, podendo ser prorrogada desde que em comum acordo das partes e formalizado
no formulário próprio.
O Jardim Botânico do RJ e a Associação de Amigos se reservam o direito de a qualquer
momento cancelar a prestação do serviço voluntário.
IX – DO RESPONSÁVEL
Será responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo voluntário, o
JBRJ/DIAT/Serviço de Atendimento ao Visitante (SAV).
E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, o presente Termo é assinado pelas
partes, dele se extraindo as cópias necessárias, de igual teor e forma, para os mesmos
fins de direito.
Rio de Janeiro,
de
de
.
Voluntário

Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)
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Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO NO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Campo 1
Nome:
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Identidade:

CPF:

Endereço:
Rua/Avenida:
Bairro:
CEP:

Cidade:

Telefone:

Fixo:

Celular:

E-mail:
Escolaridade:

Campo 2
Descrição Resumida do Serviço Voluntário:

Campo 3
Período de Vigência:
De:

/

/

Até:

/

/
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Campo 4
Disponibilidade:
Dia de Semana: ( ) 2ª.feira
Finais de Semana: ( ) Sábado

( ) 3ª.feira

( ) 4ª.feira

( ) 5ª.feira

( ) 6ª.feira

( ) Domingo

Horário: ( ) manhã – 09 às 13 horas

( ) tarde – 13 às 17 horas

Outros – especificar:

Rio de Janeiro,

de

Voluntário

Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

de

.
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ANEXO II
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
REGISTRO DE PRESENÇA DO VOLUNTÁRIO
MÊS/ANO:
Nome

Data

Hora
Entrada

Hora
Saída

Local de
Trabalho

Assinatura
do Voluntário

Assinatura
do SAV
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ANEXO III
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Nome do Voluntário:
Período de Vigência do Trabalho Voluntário:
De:

/

/

Até:

/

/

Dias da Semana e Horários Disponibilizados ao Trabalho Voluntário no Período:
Dia de Semana: ( ) 2ª.feira
Finais de Semana: ( ) Sábado

( ) 3ª.feira

( ) 4ª.feira

( ) 5ª.feira

( ) 6ª.feira

( ) Domingo

Horário: ( ) manhã – 09 às 13 horas

( ) tarde – 13 às 17 horas

Outros – especificar:
Locais de Trabalho:

Avaliação do Voluntário:
1. Você ficou satisfeito em prestar serviço voluntário no JBRJ?
( ) Sim ( ) Não
2. Você acha que o treinamento recebido foi suficiente para a realização do seu trabalho?
( ) Sim ( ) Não
3. Você considera satisfatória a sua atuação em relação ao nível de exigência do trabalho?
( ) Sim ( ) Não
4. Você recebeu o apoio necessário durante a execução do seu trabalho?
( ) Sim ( ) Não
5. Como você avalia a sua relação/interação com o público atendido?
Muito Bom ( )
( ) Bom
( ) Regular
6. Você indicaria o trabalho voluntário para um amigo?
( ) Sim ( ) Não
Comentários:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Avaliação do Serviço de Atendimento ao visitante (SAV):
1. O voluntário demonstrou ter informações suficientes para a realização do trabalho?
( ) Sim ( ) Não
2. O voluntário demonstrou satisfação com a atividade e o local de trabalho?
( ) Sim ( ) Não
3. O voluntário foi assíduo?
( ) Sim ( ) Não
4. O voluntário foi pontual?
( ) Sim ( ) Não
5. Você considera o desempenho do voluntário:
Muito Bom ( )
( ) Bom
( ) Regular
Comentários:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro,

de

Voluntário

Serviço de Atendimento ao Visitante (SAV/JBRJ)

de

.
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ANEXO IV
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
PRORROGAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nome:
Data de Nascimento:
Identidade:

CPF:

Endereço:
Rua/Avenida:
Bairro:
CEP:

Cidade:

Telefone:

Fixo:

Celular:

E-mail:
Escolaridade:
Motivo da Prorrogação:

Locais onde já realizou Serviço Voluntário no Jardim Botânico:

Período de Vigência da Prorrogação:
De:

/

Disponibilidade:

/

Até:

/

/
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Dia de Semana: ( ) 2ª.feira
Finais de Semana: ( ) Sábado

( ) 3ª.feira

( ) 4ª.feira

( ) 5ª.feira

( ) 6ª.feira

( ) Domingo

Horário: ( ) manhã – 09 às 13 horas

( ) tarde – 13 às 17 horas

Outros – especificar:

Rio de Janeiro,

de

Voluntário

Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

de

.
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ANEXO V
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO JARDIM BOTÂNCIO DO RJ (JBRJ)
E DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO (AAJB)
TERMO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nome:
Data de Nascimento:
Identidade:

CPF:

Endereço:
Rua/Avenida:
Bairro:
CEP:
Telefone:

Cidade:

Fixo:

Celular:

E-mail:
Pelo presente é efetuado o cancelamento do Termo de Adesão e o consequente desligamento do
Programa de Voluntariado do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a partir desta data, do voluntário
acima identificado, estando as partes de comum acordo.
Justificativa:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro,

de

Voluntário

Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

de

.
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