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Áreas de Atuação: 

a) Bazar 

Funcionamento: de segunda a sexta de 09:00 às 13:00 e de 13:00 às 17:00. 
Sábado de 09:00 às 13:00 

Local de atuação: GACC Unidade Centro – Praça Laura Conceição, 316 – Centro. 

Requisitos: 

 Acima de 18 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Ter participado do Módulo I do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: captação, coleta, triagem, higienização, organização e venda de itens 
doados. 

b) “Costurando a vida” 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 17:00. 
Sábado de 09:00 às 13:00 

Local de atuação: GACC Unidade Centro – Praça Laura Conceição, 316 – Centro. 

Requisitos: 

 Acima de 18 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Habilidade com costura e/ou customização; 

 Ter participado do Módulo I do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: confecção, conserto ou customização de roupas para venda no bazar. 

c) Canto do Aconchego (Hospedagem) 

Funcionamento: de segunda a sábado em um dos plantões: 09:00 às 12:00/ 12:00 
às 15:00/ 15:00 às 18:00. 

Local: Casa de Apoio Clara Kauark – Rua Europa Unida, 76 – Vila Zara. 

Requisitos: 
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 Acima de 18 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 3 horas por semana; 

 Ter participado dos Módulos I e II do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: auxílio nas rotinas de hospedagem, apresentação da casa e da 
instituição, monitorar brinquedoteca e parquinho, auxílio no refeitório. 

d) Canto do Aprender  

Funcionamento: de segunda a sexta de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. 
Sábado de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 

Locais: Casa de Apoio Clara Kauark e Hospital Manoel Novaes (Enfermaria e 
Ambulatório) 

Requisitos: 

 Acima de 21 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 3 horas por semana; 

 Disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas de planejamento; 

 Ter participado dos Módulos I e II do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: suporte e/ou complementação às atividades e eventos pedagógicos 
na casa de apoio, ambulatório e/ou enfermaria; 

e) “Rir é o melhor remédio” (projeto clown) 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
Sábado de 09:00 às 17:00 

Locais: Casa de Apoio, Ambulatório e Enfermaria 

Requisitos: 

 Acima de 21 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Disponibilidade para participar das reuniões de planejamento do grupo de 
clown; 

 Ter participado dos Módulos I e II do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: desenvolvimento de atividades de música, dança, teatro, clown, com 
os pacientes nos vários ambientes de tratamento; 

f) Eventos e Mobilização Social  
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Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
Sábado de 09:00 às 17:00 

Local: planejamento, na Casa de Apoio – Ala Administrativa; execução, no local 
do evento ou da ação de mobilização social. 

Requisitos: 

 Acima de 18 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana ou nos 
períodos de planejamento e execução do evento a que se propuser 
participar 

 Ter participado do Módulo I do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: atuação nas campanhas de captação de recursos da instituição, 
fomento das ações nas redes sociais; 

g) Administrativo 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 

Local: Casa de Apoio Clara Kauark – Ala Administrativa 

Requisitos: 

 Acima de 23 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Ter participado do Módulo I do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: suporte às áreas administrativas conforme interesse, habilidades e 
qualificação, podendo atuar dando suporte às áreas de projetos, coordenação de 
voluntariado, assessoria de comunicação e de imprensa. 

h) Cuidados Paliativos  

Funcionamento: 24 horas, todos os dias da semana, em regime de escala de 
plantões/sobreaviso. 

Local: Predominantemente na Enfermaria de Oncologia Pediátrica, Hospital 
Manoel Novaes, podendo se estender pra locais como funerária, cartório, ou onde 
paciente, família e/ou equipe esteja precisando de apoio. 

Requisitos: 

 Acima de 23 anos; 
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 Disponibilidade para atuação inclusive de madrugada; 

 Ter participado dos Módulos I e II do Treinamento para Voluntários e 
submeter-se a treinamento específico em cuidados paliativos; 

 Ter, pelo menos, 1 (um) ano de experiência como voluntário na assistência 
direta aos usuários: Canto do Aconchego, Canto do Aprender, Rir é o 
melhor remédio, Terapias Alternativas. 

Atividades: grupo de suporte à equipe e família nos momentos de preparação 
para a morte e o morrer, desempenhando tanto atividade de suporte social como 
emocional e espiritual. 

i) Artesanato 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
Sábado de 09:00 às 13:00 

Local: Casa de Apoio Clara Kauark - Canto do Aprender 

Requisitos: 

 Acima de 18 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Habilidade bordado, costura, pintura, artes plásticas, etc; 

 Ter participado do Módulo I do Treinamento para Voluntários. 

Atividades: confecção de produtos de artesanato para venda no Bazar, com 
possibilidade de realização de oficinas para mães e/ou acompanhantes, em 
projetos de geração de renda. 

j) Terapias alternativas ou complementares 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
Sábado de 09:00 às 13:00 

Local: Casa de Apoio Clara Kauark 

Requisitos: 

 Acima de 24 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, um turno de 4 horas por semana; 

 Formação comprovada na área que pretende atuar; 

 Ter participado do Módulo I e II do Treinamento para Voluntários; 
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Atividades: oferecer aos pacientes e/ou acompanhantes que se interessarem, 
atividades de terapêuticas como fisioterapia, terapia ocupacional, massagem, 
reiki, yoga, acupuntura, etc, desde que devidamente autorizado e orientado pela 
equipe médica do serviço de oncologia pediátrica. 

k) Diretoria 

Funcionamento: de segunda a sexta de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
Sábado de 09:00 às 13:00 

Local: Casa de Apoio Clara Kauark – Ala Administrativa 

Requisitos: 

 Acima de 30 anos; 

 Disponibilidade de, pelo menos, 1 turno de 4 horas por semana; 

 Ter participado do Módulo I e II do Treinamento para Voluntários; 

 Ser voluntário há, pelo menos, 1 (um) ano e ser eleito atendendo à 
regulamentação estatutária. 

Atividades: gestão da instituição. 

 


