Manual do Voluntário Greenbuilding Brasil 2015
Que tal ser voluntário da Greenbuilding Brasil Conferência
Internacional e Expo 2015?
A Greenbuilding Brasil não seria o sucesso que é sem a colaboração de nossos voluntários que oferecem
seu tempo e energia para organizar e contribuir com a qualidade do evento.
Em troca de voluntariar os estudantes recebem entrada gratuita para a Conferência, garantindo a
oportunidade educacional de estar presente e participar das novidades do movimento de construção
sustentável, além de valiosas oportunidades de networking para estudantes e profissionais. Isso inclui
acesso à palestra de abertura, salão de exposições, sessões educacionais e almoço.

REQUISITOS
1.
2.

Os voluntários devem ser estudantes (colégio técnico, graduação ou pós-graduação), com idade
superior a 18 anos.
Se voluntariar por pelo menos 4 horas.

CARACTERÍSTICAS QUE BUSCAMOS NOS VOLUNTÁRIOS







Responsabilidade e Comprometimento
Bem preparado, Focado e Profissional
Amigável, Solícito e Cortês
Pró-atividade e Flexibilidade
Confiabilidade e Dedicação
Sociabilidade com os demais voluntários e presentes no evento

Você possui todas essas características? Não perca tempo e inscreva-se já gratuitamente!

PARA SE REGISTRAR
Para realizar a sua inscrição como voluntário basta enviar um e-mail para: programa@gbcbrasil.org.br,
incluindo:




Ficha de inscrição preenchida
Comprovante da faculdade/universidade/colégio técnico que comprove sua relação estudantil
válida até a data de realização do trabalho voluntário. Este comprovante pode ser a carteira de
estudante ou o comprovante de pagamento da ultima mensalidade do curso.
RG, CPF ou Carteira de Motorista escaneado, que comprove a veracidade dos dados enviados.

O registro para voluntários está aberto até o dia 17/07/2015 - (Sexta Feira) às 17h59min.
Não é garantido que todos os inscritos serão voluntários. Existirá um pequeno processo seletivo que
avaliará a quantidade de inscritos e confirmação das informações enviadas. Após o dia 17/07/2015 você
será informado pela nossa equipe sobre a confirmação de sua participação no evento.
Os preparativos (antes do evento) para os voluntários incluem:




Uma reunião online com todos os participantes (data ainda a confirmar).
Treinamento específico para determinadas atividades (data ainda a confirmar).
Uso de camiseta preta e calça jeans. No dia todos receberão coletes indicativos.

EM TROCA DE VOLUNTARIAR
Você receberá entrada gratuita para a Conferência (conforme o dia de sua escolha), que irá oferecer
oportunidades educacionais únicas, com novidades do movimento da construção sustentável e
oportunidades de networking surpreendentes para estudantes e jovens profissionais. Isso inclui:





Acesso ao salão de exposições.
Acesso às Sessões educacionais do dia de sua escolha.
Almoço no dia que irá ser voluntário.
Certificado de participação de voluntário e de congressista.

Para conferir a agenda das Sessões Educacionais acesse:
http://www.expogbcbrasil.org.br/2015/agenda/

NÃO ESTÁ INCLUSO
Alguns eventos da Greenbuilding Brasil 2015 não estarão inclusos no registro completo da conferência e
não estarão inclusos no pacote de voluntário:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acomodações na cidade do evento.
Transporte até o local do evento.
Almoço no dia de assistir as palestras.
Cursos e treinamentos LEED.
Acesso à abertura da Expo.
Visitas Técnicas .

DESCRIÇÃO DO TRABALHO
O trabalho que você irá executar em seu turno como voluntário lhe será atribuído pela nossa equipe
algumas semanas antes do evento, conforme a demanda.
Entretendo, você pode selecionar a opção de maior interesse no momento da inscrição, facilitando a
separação das funções pela nossa equipe.

A seguir, as funções que os voluntários irão realizar no evento.

Função

Descrição

Sessões Educacionais

Ajuda na organização pré-sessão, controle de entrada dos
participantes e servir como monitor das salas.
Ajuda com as estações de descarte de resíduos do evento,
ajudando os visitantes a realizar o descarte de forma correta
através da monitoração das estações de reciclagem.
Pesquisas com expositores e visitantes através de tablets
disponibilizados.
Distribuição de materiais e Indicação de direção na área do
credenciamento

Gestão de resíduos

Pesquisas
Auxilio na área de
credenciamento

As opções dos grupos são:
Grupo 1a) Período Integral
Dia 11/08 (9h30 – 18h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão
certificado de 8 horas de trabalho);
Dia 12/08 (9h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia.

Grupo 1b) Meio Período
Dia 11/08 (9h30 – 13h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão
certificado de 4 horas de trabalho);
Dia 11/08 (14h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia e período.
Grupo 2a) Período Integral
Dia 12/08 (9h30 – 18h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão
certificado de 8 horas de trabalho);
Dia 13/08 (9h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia.
Grupo 2b) Meio Período
Dia 12/08 (9h30 – 13h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão
certificado de 4 horas de trabalho);
Dia 12/08 (14h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia e período.
Grupo 3a) Período Integral
Dia 13/08 (9h30 – 18h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão
certificado de 8 horas de trabalho);
Dia 11/08 (9h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia.
Grupo 3b) Meio Período
13/08 (9h30 – 13h30) – Atuarão como voluntários no Transamérica Expo Center (receberão certificado
de 4 horas de trabalho);
13/08 (14h30 – 18h30) – Terão direito a assistir as sessões educacionais desse dia e período.

FAQ
1) Eu tenho que me registrar para a conferência separadamente da inscrição para voluntário?
Não. Concluindo o seu registro como voluntário, através do preenchimento da ficha de inscrição
(enviada pela nossa equipe), você receberá a confirmação de inscrição via e-mail e já estará registrado
automaticamente para assistir a conferencia.
2) Eu preciso completar as 8h de trabalho voluntário antes de assistir as Conferencias?
Não. Você poderá assistir as Conferencias antes de ter trabalhado, conforme descrito nos grupos de
trabalho.
3) Por que eu preciso fornecer os dados do meu cartão de crédito para me inscrever como voluntário?
Eu serei cobrado para assistir a Conferência?
Se você cumprir o compromisso de trabalhar como voluntário no período estipulado você não será
cobrado. Os dados do cartão de crédito são uma garantia que temos no caso de você não trabalhar e
assistir as palestras.
4) Como eu saberei se realmente serei um voluntário?
A nossa equipe entrará em contato após a data final de inscrição informando se sua inscrição como
voluntariado foi aceita ou existe algum problema a ser resolvido. Você receberá todas as informações
necessárias neste e-mail de confirmação.
5) Como eu sei o que eu vou fazer durante o meu turno?
A nossa equipe irá atribuir as tarefas aos participantes e entrará em contato informando qual será a sua
tarefa no dia do evento. Você pode pré-selecionar a função de maior interesse no momento da
inscrição, porém não há garantias de que você irá cumprir essa função.
6) Como eu faço para assistir a Conferencia?
Você deverá retirar o seu ticket para as Conferencias no stand do GBC Brasil no dia que for usá-lo,
mediante a apresentação de um documento de identificação.
7) Que documentos eu preciso apresentar para me inscrever como voluntário?
Caso você seja estudante, você precisará apresentar um comprovante de matrícula em tempo integral
em uma faculdade, universidade ou colégio técnico, juntamente com um documento de identidade. No

caso de você ser um profissional com idade entre 18 e 25 anos, deve ser apresentado um documento
com foto comprovando a sua idade.
8) O que eu devo fazer no dia que for trabalhar como voluntário?
No primeiro dia, TODOS os voluntários devem chegar com 30 minutos de antecedência, retirar sua
credencial na parte de inscrições, dentro do Transamerica Expo Center e direcionar-se até o stand do
GBC Brasil para retirar o uniforme de voluntário e o vale refeição para almoçar, e ser direcionado até o
seu posto de trabalho.
9) O que eu receberei como voluntário?
Ser voluntário do Greenbuilding Brasil 2015 é uma oportunidade educacional de se conectar e participar
das novidades do movimento de construção sustentável.
Todos os participantes receberão acesso gratuito às conferencias por um dia inteiro, podendo assistir
palestras com conteúdo educacional e técnico único, que foram escolhidas através de um processo
seletivo composto por duas fases. Para conferir a agenda do evento acesse:
http://www.expogbcbrasil.org.br/2015/agenda/
Além da participação nas Conferencias, os voluntários receberão almoço gratuito no dia que estiverem
trabalhando e ao final do dia de trabalho receberão um Certificado de participação.
10) Onde eu retiro o meu Certificado de conclusão do trabalho voluntário?
Os Certificados de participação poderão ser retirados ao final do dia trabalhado no stand do GBC Brasil.
Eles também serão enviados ao seu e-mail, de forma eletrônica, na semana seguinte ao término do
evento.
11) O transporte até o local do evento estará incluso?
Não. O GBC Brasil fornecerá apenas almoço para os voluntários, no dia em que eles forem trabalhar. O
almoço no dia das palestras não está incluído nesta função.

LOCAL DO EVENTO
Transamerica Expo Center
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues
São Paulo – SP

Para mais informações de como chegar ao local do evento acesse:
http://www.expogbcbrasil.org.br/2015/informacoes-gerais/

Para mais informações sobre o evento acesse:
http://www.expogbcbrasil.org.br/

Em caso de dúvidas entre em contato com a nossa equipe:
programa@gbcbrasil.org.br
(11) 4191-7805

