CADASTRO DE INTERESSADOS AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
NOME DO INTERESSADO:
DATA DE NASCIMENTO:
CPF:
ENDERECO RESIDENCIAL:

TELEFONES:
RG:

CNH: ( ) Sim ( ) Não

Abaixo relacionamos as áreas de trabalho voluntário no Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação
Cristiano Varella. Marque as atividades que você tem interesse, disponibilidade e compromisso em
exercer:
( ) SETOR DE BAZAR: Voluntários encarregados de
receber as doações e organizar as que estiverem em bom
estado de conservação, contribuindo para a posterior
revenda e também controlando a comercialização;
( ) SETOR DE ARTESANATO: Voluntários encarregados
de produzir peças e materiais diversos de artesanato, que
serão posteriormente comercializados para captação de
recursos extras;
( ) SETOR DE COSTURA: Setor direcionado para os
voluntários interessados em trabalhar costurando peças
doadas com defeito para o Bazar, uniformes e/ou roupas
para os pacientes, conforme demanda;
( ) SETOR DE ARRECADAÇÃO: Este setor vista que os
voluntários façam arrecadação de alimentos, chocolates,
calçados, roupas, brinquedos, móveis usados e demais
itens que forem necessários arrecadar em prol da
instituição, seja em condomínios, supermercados, bairros,
escolas e/ou empresas, conforme demanda;

( ) SETOR DE EVENTOS: Voluntários encarregados de
ajudar na organização dos eventos internos e externos da
instituição ao longo do ano, promovendo e ajudando a
vender ingressos e, também, participando no dia da
realização do mesmo;
( ) SETOR DE APOIO: Setor direcionado para quem pode
auxiliar como voluntário em áreas internas da instituição,
administrativas ou assistenciais;
( ) SETOR DE HUMANIZAÇÃO: É o setor responsável por
todos os tipos de trabalho voluntário que envolve o
contato direto com o paciente, tais como:









Visitas solidárias não religiosas;
Trabalhos religiosos (Visitas, Missas e Comunhão);
Grupos musicais;
Oficinas do Riso;
Oficinas de jogos e recreação;
Contação de Histórias;
Pedagogia Hospitalar;
Distribuição de refeição nos ambulatórios.

Qual sua disponibilidade confirmada de dias e horários? Marque com um X:
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

08h-11h
11h-14h
14h-17h
17h-20h

INTERESSADO

DATA:

DOMINGO

