
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO 

VOLUNTÁRIO 2022.1 

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

A Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária – 

FNEAS comunica aos interessados que estamos em fase de seleção de vagas 

de voluntariado.  

 

1. SOBRE A FNEAS 

Uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que congrega as entidades 

representativas constituídas exclusivamente de engenheiros e engenheiras 

ambientais e ambientais sanitaristas. 

A FNEAS congrega hoje 37 associações federadas, distribuídas em todo 

território brasileiro. As entidades federadas tem dado espaço aos acadêmicos 

progressivamente, com vista em aproximá-los cada vez mais dos 

acontecimentos e novidades ocorridas em nosso Conselho, visando a mostrar 

a importância de conhecer o funcionamento do sistema CONFEA, CREA e 

MÚTUA.  

 

A Federação e as entidades federadas também têm foco em promover ações 

com vistas no desenvolvimento contínuo dos estudantes e jovens profissionais, 

com objetivo de despertar habilidades e lideranças entre os que atuam na área 

da Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária e da Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

 

Ademais, a Federação e as entidades federadas tem o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento da carreira desses profissionais e estudantes, permitindo seu 

engajamento com a associação, dos profissionais que a compõem, auxiliar nos 

estudos técnicos e demais interesses na área. 

 

2. DOS OBJETIVOS 



 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Apoio às associações federadas na articulação, movimentação e 

expansão das mídias sociais, com vistas na divulgação da associação, 

captando novos membros/filiados e aumentando o alcance da federação. Com 

foco também em um retorno pedagógico, técnico e pessoal aos voluntários, 

atendendo as suas necessidades. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Criação de designs para divulgação de eventos internos e externos; 

 Aumentar as atividades da associação junto à Federação; 

 Apoio na transmissão de lives; 

 Apoiar a realização de treinamentos dentro da associação; 

 Elaboração de textos, legendas, editais junto à Diretoria; 

 Assessorar o planejamento e a execução de eventos técnico-científicos; 

 Recepcionar os interessados em fazer parte da associação junto à 

Diretoria. 

 

3. DO PÚBLICO ALVO 

Estudantes ou profissionais que possuam tempo flexível, proatividade, 

criatividade e compromisso. 

Boa comunicação, conhecimento básico no Canva e em outros programas de 

edição serão um diferencial. 

Não é exigido que os voluntários sejam necessariamente do curso de 

Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária e Engenharia Ambiental e 

Sanitária, mas que possuam interesse nas áreas de meio ambiente, 

saneamento, políticas públicas, tecnologias, e outras áreas correlatas 

(Saneamento Ambiental, Gestão Ambiental, etc.). 

Dedicamos também vagas para estudantes de Comunicação Social com 

ênfase em Jornalismo, Design Gráfico, etc.  



 

 

4. DAS INSCIÇÕES 

Os interessados deverão enviar seus currículos entre os dias 15/11/2021 à 

11/12/2021, para o e-mail comunicacao.fneas@gmail.com, ou no WhatsApp 

(71) 9 9290-6320. 

 

5. DA CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

A carga horária e distribuição das vagas para as assessorias ficam a critério da 

Federação em consonância com as atividades executadas pelo voluntário, e 

levando em consideração a assessoria que carece mais atenção. Estimamos 

para cada Assessoria: 

 

 3 vagas para a Assessoria de Design; 

 2 vagas para a Assessoria de Redação; 

 2 vagas para a Assessoria de Suporte de Mídias; 

 2 vagas para a Assessoria de Gestão de Pessoas. 

 

 Assessoria de Design: Responsável pela elaboração de layouts para 

todas as redes da FNEAS, diagramação dos textos elaborados pela 

Assessoria de Redação nos layouts criados, edição de vídeos, etc. As 

artes são passadas a Gerência de Comunicação e à Diretoria da FNEAS 

antes da aprovação e publicação. 

 

 Assessoria de Redação: Responsável pela elaboração das legendas 

de publicações, textos para certificados, descrição de vídeos, etc. Os 

textos são passados a Gerência de Comunicação e à Diretoria da 

FNEAS antes da aprovação e publicação. 

 

 Assessoria de Suporte de Mídias: Responsável pela 

publicação/movimentação do material criado nas redes sociais da 

FNEAS, mediação de lives, envio de convites, criação de formulários. 



 

Responsável também pela interlocução entre a GCO da FNEAS 

e as GCOs das associações federadas. 

 

 Assessoria de Gestão de Pessoas: apoio à Gerência de 

Comunicação, e eventualmente à Gerência Técnica, informando aos 

voluntários das federadas e da FNEAS o funcionamento da Federação e 

de suas gerências (GTE*, GAA*, GCO*, etc), e de como as mesmas 

podem atender as necessidades dos interessados. 

 

*(GTE: Gerência Técnica, GAA: Gerência de Articulação Associativista, 

GCO: gerência de Comunicação) 

 

O organograma a seguir ilustra a divisão das Assessorias dentro da Gerência 

de Comunicação da FNEAS. 

 

 

6. DA SELEÇÃO 

Os voluntários serão selecionados através de análise curricular e em seguida 

será submetidos à entrevista com a Gerência de Comunicação da Associação 

Federada ou a própria Federação. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

Ao final do período de serviço voluntário, que será de acordo 

com o interesse e disponibilidade do candidato em continuar ou 

não, a GCO da entidade federada e a Federação emitirão um certificado no 

modelo de programa de voluntariado da FNEAS. 

Cabe lembrar que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e 

remuneração. 

 

Curitiba-PR. 22 de Outubro de 2021. 
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Vitória Souza 

Diretora Social da FNEAS 


