OPEN CALL VOLUNTARIADO
A Europeade é o maior encontro anual do folclore europeu.
Em 2018, Viseu irá receber a 55ª edição da Europeade, de 25 a 29 de Julho.
Durante cinco dias, a cidade jardim ficará ainda mais colorida e rendida à magia da
música, da dança e dos tradicionais trajes de folclore.
É uma celebração de música e dança para todas as idades que reúne grupos de quase
30 países, num total de 5000 participantes. A noite de boas vindas, as cerimónias de
abertura e encerramento, as atuações de rua, assim como o desfile, são alguns dos
pontos altos do festival Europeade que atrai milhares de visitantes.
A organização do festival é uma parceria entre o Município de Viseu, através da Comissão
Organizadora Local (COL), e o Comité Internacional Europeade.
A

colaboração

dos

voluntários,

enquanto

compromisso

livremente

assumido,

é

indispensável em várias áreas, nomeadamente: preparação dos espaços e secretariado,
acolhimento e alojamento dos grupos em escolas e instituições locais, passando pelo
apoio à programação e animação, refeições, entre outros.
Os voluntários serão, assim, uma das forças motrizes da Europeade Viseu 2018, sendo
essencial uma atitude positiva e boa capacidade de relacionamento.
Gostaríamos, pois, de o convidar a fazer parte desta grande equipa e partilhar connosco
uma experiência que desejamos inesquecível, inscrevendo-se como voluntário.

REQUISITOS


idade mínima de 16 anos (mediante autorização do(a) Encarregado(a) de
Educação);



atitude responsável, capacidade de relacionamento interpessoal e de
em equipa;



disponibilidade nas datas e horários designados para o evento;



disponibilidade para participar nas formações a serem realizadas.

trabalho

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Para cada grupo, necessitamos de voluntários que falem preferencialmente o idioma
nativo dos grupos propostos: Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano,
Grego,

Flamengo,

Letão,

Lituano,

Polaco,

Romeno,

Esloveno,

Finlandês,

Sueco,

Dinamarquês, Checo, Húngaro, Russo e Estónico.
ÁREAS
SECRETARIADO

Apoia a Comissão Organizadora Local (COL) no registo e acreditação dos grupos e
acompanhamento de tarefas inerentes ao festival.

PREPARAÇÃO E ESPAÇOS

Apoio na preparação dos principais espaços que vão acolher a Europeade.

ACOLHIMENTO (GUIA)

Acolhe e acompanha os grupos participantes durante os dias do festival.

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES

Apoia a COL na informação a transmitir aos grupos e na monotorização dos serviços
prestados. Apoia os participantes no local de alojamento atribuído, garantindo a
monotorização diária dos espaços.

PROGRAMAÇÃO E ANIMAÇÃO

Apoia a Régie e a COL nos vários espaços da Europeade.

CALENDÁRIO DE SELEÇÃO


Período de entrevistas: a agendar se necessário



Formação por áreas (a agendar): junho e julho de 2018

PACK VOLUNTÁRIOS


SEGURO



T-SHIRT + PULSEIRA + CREDENCIAL EUROPEADE



CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO



ALIMENTAÇÃO



ALOJAMENTO EM ESCOLAS E INSTITUIÇÕES (voluntários residentes fora do
Concelho de Viseu)

HORÁRIO
O número de horas diário de voluntariado (aproximadamente 7 horas) estará sujeito à
especificidade das tarefas a desempenhar, nos termos e condições definidos e
comunicados pela COL.

COMPROMISSO DO VOLUNT´ÁRIO


Participar na formação geral e específica sobre a Europeade Viseu 2018;



Respeitar as orientações da COL;



Cumprir o horário definido;



Informar a COL, atempadamente, sempre que não possa comparecer e/ou
realizar as tarefas atribuídas;



Utilizar devidamente a identificação como voluntário na Europeade Viseu 2018;



Fomentar o trabalho de equipa, contribuindo para uma boa comunicação e um
ambiente de salutar convivência.

À COL reserva-se o direito de cessar a atividade do voluntário caso se verifique o
incumprimento do compromisso livremente assumido na qualidade de “Voluntário
Europeade Viseu 2018”.
Situações omissas serão resolvidas pela COL.

Esperamos por si, em Viseu.
Para mais informações, por favor contacte a Comissão Organizadora Local.
Tel. 00351 232 426 745
00351 963 766 214
europeade2018@cmviseu.pt
https://www.facebook.com/europeadeviseu
http://europeadeviseu.pt
http://www.visitviseu.pt

