
  

 
 

   

 

Projeto para Trabalho Voluntário junto ao NELTEC 

 

Introdução O Núcleo de Estudos e Ensino de Línguas (Neltec) da Faculdade 
de Tecnologia de Americana (Fatec Americana), com base na lei 
Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, busca alunos 
interessados em desenvolver trabalho voluntário, definido como 
“atividade não remunerada com finalidades educacionais e 
tecnológicas não gera vínculo empregatício nem funcional ou 
quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins”. 

 

Objetivo Buscar alunos voluntários, regularmente matriculados na Fatec 
Americana para o desenvolvimento e apoio às atividades do 
Neltec. 

 

Justificativa O Neltec desenvolve uma série de atividades nas áreas de estudo 
e ensino tanto de línguas estrangeiras como de língua materna e, 
dado o grande volume de ações, necessita de apoio extra. 

 

Tarefas Apoiar as atividades criadas pelos professores do Neltec, 
discriminadas abaixo, porém não restritas a elas: 

 Apoio estratégico e logístico aos eventos realizados pelo 
Neltec 

 Apoio às atividades relacionadas aos Projetos Colaborativos 
Internacionais (PCIs) 

 Criação e manutenção de redes sociais voltadas às atividades 
do Neltec e dos PCIs 

 Criação e divulgação de peças para a divulgação do Neltec e 
dos PCIs 

 Criação de apresentações educacionais para os professores 

 Criação de exercícios e atividades extra  

 Auxílio na impressão ou criação de documentos 

 

Voluntários  1 aluno(a) do curso de Gestão Empresarial ou de Logística (ver 
Perfil 1) 

 1 aluno(a) de um dos cursos da área de Tecnologia da 
Informação (ver Perfil 2) 

 

Perfil 1 Obrigatório 

 Habilidade na interação com pessoas 

 Habilidade de organização de tarefas e agendas 

 Proatividade na organização de eventos 

 Inglês intermediário superior ou avançado  

 Conhecimento de Word, Excel e PowerPoint 

Desejado 

 Criatividade para a criação de peças de divulgação 
 



  

 
 

   

 

Perfil 2 Obrigatório 

 Habilidade na interação com pessoas 

 Habilidade de organização de tarefas e agendas 

 Inglês intermediário 

 Conhecimento profundo de Word, Excel e PowerPoint 

Desejado 

 Criatividade para a criação de peças de divulgação 

 Conhecimento de software de design gráfico (GIMP, Inkscape 
etc) 

 Conhecimento de Access ou ferramenta semelhante para 
controle de contatos 

  

Carga horária Os voluntários deverão cumprir uma carga horária de 25 horas 
semanais, distribuídas da seguinte forma: 

 Pelo menos dois dias no campus em horários acordados com 
os membros do Neltec 

 Até três dias em atividades a distância (estilo home office) 

  

Responsáveis As atividades dos voluntários serão orientadas e acompanhadas 
pela coordenação e pelos membros do Neltec  

 

Expectativas 
de 

aprendizagem 

Com a participação, espera-se que os voluntários desenvolvam: 

 conhecimento prático sobre o ambiente profissional 

 suas habilidades de planejamento, organização e 
gerenciamento de atividades 

 estratégias para a realização de tarefas de forma virtual 

 suas habilidades de comunicação interpessoal 

 suas habilidades linguísticas tanto em língua estrangeira como 
em língua materna 

 

 

 

 
Osvaldo Succi Junior 
Coordenador do Núcleo de Estudos e Ensino de Línguas 

 


