
ANEXO I 
 

 
1 - PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VOLUNTARIADO 
 
1.1. O candidato ao Programa Visitante Voluntário deverá cumprir com os 
seguintes requisitos: 
 

a. ser maior de 18 anos; 
b. ser estudante de curso de graduação ou pós-graduação, pesquisador ou 

servidor público; 
c. ter conhecimento operativo de ao menos uma língua oficial do MERCOSUL. 

 
1.2. O candidato deverá encaminhar ao IPPDH os seguintes documentos: 
 

a. Formulário de solicitação de voluntariado (Anexo II); 
b. Termo de Acordo e Responsabilidade (Anexo III); 
c. Carta ao IPPDH explicando seu interesse em participar do programa e 

como deseja contribuir com o IPPDH, levando em consideração o plano de 
trabalho da vaga de voluntariado, quando existente;  

d. Em caso de ser servidor público, autorização da instituição a que pertence; 
e  

e. Curriculum vitae atualizado. 
 
1.3. O recebimento da documentação referida no parágrafo anterior não gera 
qualquer obrigação para o IPPDH com respeito ao candidato.  
 
1.4. O Programa Visitante Voluntário será regido pelos seguintes critérios:  
 

a. O voluntariado deverá ser solicitado diretamente pelo interessado; 
b. A solicitação deverá indicar o período de duração, que não deverá ser 

menor que 2 (dois) meses ou maior que 6 (seis) meses  
c. A prestação do serviço de voluntariado será gratuita e todas as despesas 

ligadas ao programa, incluindo despesas de viagem, vistos, acomodação e 
outros custos relacionados deverão ser cobertas pelo participante; 

d. Eventuais gastos realizados no desempenho de atividades determinadas 
pelo IPPDH poderão ser reembolsados; 

e. O IPPDH não se responsabilizará por enfermidades ou acidentes que 
puderem ocorrer ao participante do programa dentro ou fora da sede; 

f. O início da participação no Programa Visitante Voluntário está condicionado 
à apresentação de prova de que o voluntário está coberto por seguro de 
saúde válido no território argentino por todo o período do voluntariado; 

g. O voluntário não será considerado funcionário do IPPDH para qualquer 
efeito, não gerando vínculo administrativo, e não perceberá salário ou 
qualquer benefício social ou previdenciário; 

h. Não há qualquer expectativa de emprego ao final do Programa.  
 



 
1.5. O voluntário, durante sua permanência no IPPDH, deverá: 
 

a. Manter confidencial toda e qualquer informação restrita ou ainda não 
publicada que o IPPDH oferecer acesso durante o programa e de não 
publicar quaisquer relatórios ou documentos, com base em informações 
obtidas durante o programa, exceto com a autorização prévia do IPPDH se 
representar de forma digna e apresentar uma atitude de respeito e decoro 
perante a instituição e suas autoridades; 

b. Utilizar os bens do IPPDH exclusivamente para fins oficiais, tomando os 
devidos cuidados; 

c. Utilizar racionalmente os  equipamentos e insumos informáticos do IPPDH;  
d. Cumprir as atividades no horário de trabalho que lhe seja designado por 

seu supervisor. Em caso de enfermidade ou outra circunstância de força 
maior que lhe impeça de comparecer ao IPPDH ou completar o período 
estabelecido no acordo, o voluntário deverá informar à Secretaria 
Executiva; 

e. Cumprir com as atividades demandadas e manter sempre um trato 
respeitoso e digno com os demais. 

 

1.6. O IPPDH se reserva o direito de finalizar o voluntariado em qualquer 
momento, com um aviso prévio ao voluntário de 5 (cinco) dias úteis. 

 
1.7. Ao final do Programa, o visitante voluntário deverá produzir relatório de 
atividades conforme o Anexo IV. 
 
1.8. Verificada a conclusão satisfatória do programa, o IPPDH expedirá Certificado 
de Participação e Carta de Recomendação ao participante do Programa Visitante 
Voluntário, conforme Anexos V e VI. 

 
 
2 - PROCEDIMIENTO DE OFERTA DE VAGAS E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
2.1. O Programa Visitante Voluntário poderá ser iniciado em qualquer época do 
ano, tendo em conta as necessidades e as possibilidades do IPPDH, e será 
administrado pela Secretaria Executiva do IPPDH. 
 
2.2. A Secretaria Executiva determinará o número de vagas oferecidas no 
Programa Visitante Voluntário, seus respectivos planos de trabalho e 
supervisores. 
 



2.3. Solicitações espontâneas de voluntariado poderão ser recebidas a qualquer 
tempo, sem atrelamento a vagas, e ficarão sujeitas à análise da capacidade do 
IPPDH. 
 
2.4. O plano de trabalho determinado para uma vaga deverá ser detalhado pelo 
visitante voluntário e seu supervisor durante a primeira semana do voluntariado, 
levando em consideração a duração acordada pelo visitante voluntário. 
 
2.5. O plano de trabalho poderá ser repactuado pelas partes durante o programa, 
devendo constar no relatório final de atividades. 
 
2.6. O Supervisor é responsável por acompanhar a correta evolução das 
atividades do voluntário, observando o plano de trabalho aprovado.  
  
2.7. O Relatório de Atividades elaborado pelo voluntário deverá ser avaliado pelo 
seu supervisor imediato, que deverá aprovar o documento. 
 
2.8.. O Certificado de Participação e a Carta de Recomendação serão assinados 
pelo Secretário Executivo ou Diretor designado. 
 
 
 
 


