
EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

 A Universidade Estadual de Londrina (UEL) faz saber que serão abertas inscrições para prestação de 

serviço voluntário no Hospital Universitário de Londrina doravante denominados HU. A prestação de serviços 

ocorrerá segundo Lei Federal nº 9.608/98, a resolução interna da UEL, CA nº 0122/2010 e Ordem de Serviço do 

HU, Dir. Sup. Nº12/2017. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: a UEL considera o Serviço Voluntário uma atividade prática, não 

remunerada, com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos, assistenciais e de saúde. 

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

 previdenciária ou afins. 

 1.2 - Denomina-se prestador de Serviço Voluntário (SV), 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 a UEL e o voluntário, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, nele  constando as 

 condições do seu exercício. 

 

2 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 2.1 - A carga horária será de, no mínimo, 4 horas semanais e, no máximo, de 12 horas semanais; 

 2.2 - A unidade de atuação, os dias (segunda a domingo) e os horários (manhã e tarde) serão  definidos, 

 conforme a disponibilidade de vagas, em consonância com o interesse do voluntário,  disponibilidade 

 do voluntário e objetivos do serviço, durante o processo de seleção; 

 2.3 - O serviço voluntário não poderá ser realizado em projetos ou programas acadêmicos 

 cadastrados na instituição; 

 2.4 - A atuação voluntária é vedada para funções privativas ou em substituição à atividade de  qualquer 

 categoria profissional, em especial na atuação direta do ensino de graduação e pós-graduação ou 

 qualquer atividade relacionada à supervisão discente; 

 2.5 - Poderá prestar serviço voluntário no âmbito do HU e AEHU. 

3 DA SELEÇÃO DO VOLUNTÁRIO: a seleção dos candidatos ao serviço voluntário ocorrerá após o Curso de 

Capacitação para Voluntários (oferecido pelo HU), reunião específica e apresentação de documentos; 

 3.1 - O curso de capacitação será realizado pela equipe coordenadora de  voluntários. Não haverá 

inscrições prévias. O candidato deverá comparecer  ao  HU de Londrina à Rua Robert Koch, 60, Vila 

Operária, dia 27/09/2018 às 08:30 na sala 518 -  no CCS Centro de Ciências da Saúde do HU para 
início do curso que se encerrará ás 17 horas e o intervalo de almoço das 12:00 ás 13:00horas; 
 3.2 - O candidato deverá ter idade superior a 18 anos; 

 3.3 - O candidato apresentará os seguintes documentos, em data a ser agendada ao final do curso 

 (reunião): 01 foto 3x4, cópias de RG e CPF e comprovante de residência: 

4-  DAS VAGAS: serão disponibilizadas 80 vagas no HU durante o ano de 2018 que serão distribuídas dentre os 

projetos desenvolvidos pelos voluntários como: leitura no hospital, humaniza, alto astral, artesanato, semeando e 

outras comissões de trabalho como: campanhas publicitárias, atendimento direto ao paciente e acompanhantes, 

organização de eventos, cadastro de doadores, programa Nota Paraná, musicoterapia, arrecadação de recursos, 

contação de histórias, acolhimento, recreação, orientações, cuidados básicos e cuidados solidários. 

 As atividades a serem executadas serão apresentadas durante o Curso de Capacitação; 

 O Serviço Voluntário passa a vigorar a partir da data de assinatura do Termo de Adesão pelas partes. 

 

 

Londrina, 18 de Setembro de 2018. 
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