
Manual para o Cadastro Online  

Este	  guia	  foi	  criado	  para	  ajudá-‐lo	  a	  preencher	  o	  seu	  cadastro	  online.	  Contém	  16	  passos,	  descritos	  abaixo.	  

+	  I.-‐	  PARA	  COMEÇAR	  	  

Acesse	  a	  página	  www.adventistvolunteers.org	  para	  escolher	  uma	  modalidade	  de	  chamado	  (solicitação	  de	  
serviço	  voluntário).	  Escolhe	  uma	  das	  duas	  modalidade	  que	  o	  SVA	  oferece:	  Curto	  Prazo	  (“Short	  Term”)	  e	  
Longo	  Prazo	  (“Long	  Term”).	  As	  modalidades	  “Groups”	  e	  “His	  hands”	  não	  estão	  disponíveis	  no	  momento.	  

	  

	  

+	  II.-‐	  MODALIDADES	  

+	  II.a.	  Long	  Term	  

	  São	  chamados	  com	  uma	  duração	  de	  dois	  meses	  a	  um	  ano	  ou	  mais.	  O	  gasto	  do	  transcurso	  do	  voluntariado	  é	  
dividido	  entre	  a	  instituição	  que	  fez	  o	  chamado	  e	  o	  voluntário.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

+	  Passo	  1	  –	  “Search	  Calls” 

Faça	  clique	  na	  opção	  “Search	  Calls”,	  na	  barra	  de	  navegação.	  	  	  

	  

	  

+	  Passo	  2	  –	  Selecionar	  opção	  de	  busca	  	  

Selecione	  o	  país	  onde	  você	  reside	  ("Country	  in	  which	  you	  currently	  reside") e	  depois	  clique	  em	  "List	  All	  Calls".	  O	  
resto	  de	  filtros	  de	  busca	  é	  optativo.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



+	  Passo	  3	  –	  Verificar	  os	  chamados:	  

Para	  ver	  a	  descrição	  dos	  mesmos,	  clicar	  no	  chamado	  do	  seu	  interesse.	  

Importante:	  Leia	  atentamente	  a	  descrição	  de	  cada	  chamado,	  em	  especial:	  1)	  a	  data	  do	  inicio	  e	  termino	  do	  
chamado,	  2)	  as	  tarefas	  que	  o	  voluntario	  vai	  realizar,	  3)	  os	  requisitos	  do	  idioma	  (seção	  “Qualifications”),	  
4)	  as	  responsabilidades	  financeiras	  (seção	  “Finances”),	  e	  5)	  os	  requisitos	  da	  visa	  e	  vacinas	  (seção	  “Travel	  
and	  Visa”)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
+	  Passo	  4	  –	  Selecionar	  chamados:	  

	  
Ao	  encontrar	  um	  chamado	  do	  seu	  interesse,	  faça	  um	  clique	  em	  “Add	  to	  My	  Interests”	  (Adicionar	  a	  Meus	  
Interesses).	  Deve	  escolher	  aproximadamente	  três	  diferentes	  opções.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



+	  Passo	  5	  -‐	  Criar	  Conta:	  

Importante:	  Se	  você	  já	  possui	  uma	  conta,	  atualize-‐a	  com	  os	  deus	  dados	  para	  continuar	  com	  o	  seguinte	  passo.	  

Faça	  um	  clique	  em	  “Create	  New	  Account”	  (Criar	  Nova	  Conta).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



+	  Passo	  6	  –	  Iniciar	  Cadastro	  Online:	  

Aqui	  você	  pode	  adicionar	  mais	  chamados	  à	  sua	  lista.	  Depois	  atribua	  prioridade	  a	  cada	  chamado	  escolhido,	  e	  
faça	  um	  clique	  em	  “Begin	  Online	  Application”	  (Preencher	  Cadastro	  Online).	  

Opcional:	  Para	  colocar	  mais	  chamados	  à	  sua	  lista,	  dê	  um	  clique	  no	  botão	  “Search	  calls”,	  depois,	  segue	  o	  
mesmo	  procedimento	  do	  passo	  4.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



+	  Passo	  7	  –	  Preencher	  Cadastro	  Online	  por	  seções:	  

Inicialmente	  você	  não	  precisa	  fazer	  mudanças	  na	  seção	  “Instruccion”,	  a	  não	  ser	  que	  você	  queira	  mudar	  seu	  
login	  e	  senha.	  	  

Importante:	  Não	  se	  esqueça	  de	  clicar	  em	  “Save	  and	  Continue”	  (Salvar	  e	  Continuar)	  ao	  completar	  cada	  item.	  

	  

	  

+	  Passo	  7.1	  –	  Seção	  “Personal”:	  

Aqui	  você	  deve	  adicionar	  alguns	  dados	  pessoais	  muito	  importantes.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

+	   Passo	   7.2	   –	   Seção	   “Spouse/Children”:	  



Se	  você	  é	  casado(a)	  e/ou	  tem	  filhos,	  preencha	  a	  informação	  aqui	  solicitada.	  	  

Importante:	   No	   caso	   a	   esposa(o)	   for	   acompanhar	   o	   voluntario,	   leia,	   preencha	   e	   anexe	   os	  
formulários	  como	  aparecem	  na	  imagem	  abaixo.	  	  Você	  pode	  também	  encontrar	  estes	  formulários	  
e	   mais	   na	   Seção	   Documentos	   para	   a	   Solicitação	   Online.	   Link	   para	   a	   secção	   “Recursos	   e	  
Materiais/Documentos	  para	  Solicitud	  Online”).	  

	  
Caso	   contrário,	   marca	   as	   opções	   “I	   have	   no	   spouse”	   e/ou	   “I	   have	   no	   children”	   e	   diretamente	  
clique	  em	  “Save	  and	  Continue”	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

+	  Passo	  7.3	  –	  Seção	  “Address”	  

Aqui	   você	   registra	   seu	   endereço	   atual,	   um	   endereço	   permanente,	   caso	   seja	   necessário	   que	  
enviemos	  correspondência,	  e	  seus	  dados	  de	  contato	  em	  caso	  de	  emergência.	  



 	  

+	  Passo	  7.4	  –	  Seção	  “Education”	  

Aqui	   você	   preenche	   com	   o	   nível	   de	   educação	   que	   foi	   completado	   até	   o	   momento	   (colégio/superior),	  
preenchendo	  também	  o	  lugar	  da	  formação	  colégio/instituto	  superior.	  

Finalmente,	  tendo	  concluído	  esta	  seção,	  clique	  no	  “Save	  and	  Continue”.	  

	  

	  



+	  Passo	  7.5	  –	  Seção	  “Employment”	  

Se	  você	  possui	  experiência	  profissional,	  aqui	  é	  onde	  deve	  ser	  especificada.	  Caso	  contrário,	  marca	  a	  
opção	  “I	  have	  no	  previus	  work	  experience”	  e	  diretamente	  clique	  em	  “Save	  and	  Continue”	  

	  

+	  Paso	  7.6	  -‐	  Seção	  “Skills”	  
Dentro	  desta	  seção	  você	  deve	  detalhar:	  	  

• Teus	  hobbies,	  talentos	  e	  interesses.	  
• Habilidades	  de	  trabalho	  
• Experiências	  previas	  no	  voluntariado	  
• Idiomas	  (muito	  importante)	  
• Motivos	  para	  ser	  voluntario	  e	  a	  sua	  experiência	  no	  testemunho	  cristão	  



	  

+	  	  Paso	  7.7	  -‐	  Seção	  “References”	  

Nesta	  seção,	  você	  deve	  adicionar	  os	  dados	  de	  três	  pessoas	  que	  recomendam	  você	  para	  o	  voluntariado.	  	  

Importante:	  Uma	  dessas	  pessoas	  necessariamente	   tem	  que	  ser	  o	  pastor	  da	  sua	   igreja,	  outros	  podem	  ser	  
um	  colega	  ou	  chefe	  de	  trabalho,	  colega	  de	  estudo	  de	  estudo,	  ou	  um	  professor.	  Para	  começar	  a	  adicionar	  os	  
dados	  das	  três	  pessoas,	  clicar	  no	  botão	  “Add	  Reference”	  	  

	  

+	  Paso	  7.7.1	  –	  Modalidades	  para	  o	  envio	  das	  recomendações:	  



Existem	  três	  formas	  de	  enviar	  as	  recomendações.	  Após	  clicar	  no	  botão	  “Add	  Reference”	  aparecerá	  uma	  
ficha	  para	  registrar	  os	  dados	  das	  três	  pessoas	  que	  te	  recomendarão.	  

Você	  pode	  enviar	  por:	  

• Mail:	  Este	  formulário	  é	  enviado	  ao	  e-‐mail	  das	  pessoas	  para	  que	  possa	  ser	  preenchido.	  
• E-‐mail/	  Web:	  Se	  você	  quiser	  enviar	  o	  formulário	  “Confidential	  Reference”	  por	  e-‐mail	  ou	  site	  web,	  

especificá-‐lo	  na	  opção	  “Sending	  Method”.	  
• Other:	  Se	  nenhuma	  das	  duas	  opções	  seja	  desejável,	  baixar	  o	  formulário	  para	  que	  as	  pessoas	  

preencham	  manualmente,	  logo	  assinar,	  escanear	  e	  anexar	  junto	  com	  os	  documentos	  na	  pasta	  
“Attachments”.	  
	  

	  	  
	  

+	  	  Paso	  7.8	  –	  Seção	  “Details”	  
Nesta	  seção	  você	  pode	  modificar	  o	  pais	  de	  residência,	  especificar	  que	  instituição	  está	  te	  enviando	  e	  

selecionar	  as	  áreas	  de	  interesse	  para	  servir.	  
Na	  última	  parte	  desta	  seção	  você	  encontrará	  dois	  pontos	  a	  ser	  respondidos:	  

• “I	  can	  raise	  travel	  expenses	  if	  required”	  (se	  você	  pode	  pagar	  os	  gastos	  da	  viagem);	  

• “I	  am	  able	  to	  raise	  significant	  funding”	  (se	  você	  pode	  coletar	  um	  fundo	  significativo,	  caso	  a	  
instituição	  não	  possa	  pagar	  um	  estipêndio).	  

	  
Importante:	   A	   maioria	   de	   chamados	   requer	   que	   o	   voluntario	   pague	   seu	   próprio	   gasto	   de	  

viagem.	  Se	  o	  voluntario	  não	  	  puder	  cobrir	  estes	  gastos,	  é	  muito	  provável	  que	  não	  seja	  aceito.	  	  
	  
	  



	  

	  

+	  Paso	  7.9	  -‐	  Seção	  “Calls”	  
Aqui	  você	  define	  o	  período	  de	  disponibilidade	  para	  o	  voluntariado.	  Além	  disso,	  você	  pode	  adicionar	  

novos	  chamados	  e	  eliminar	  os	  existentes	  (seguindo	  o	  passo	  4).	  
	  



	  
	  	  
+	  Paso	  7.10	  -‐	  Seção	  “Other	  Forms”	  

Nesta	  seção	  há	  três	  formulários	  a	  ser	  preenchidos	  além	  do	  documento	  “Confidential	  Reference”.	  	  
Além	  destes	  formulários,	  é	  necessário	  anexar	  o	  seu	  Curriculum	  Vitae	  (CV).	  	  	  

Anexar	  estes	  na	  pasta	  chamada	  “Attachments”	  

• Beneficiary	  Form:	  Neste	  documento	  se	  identifica	  quem	  receberá	  os	  benefícios	  da	  cobertura	  
do	  seguro,	  caso	  o	  voluntario	  venha	  falecer	  durante	  o	  período	  de	  serviço.	  

• Release	  of	   Liability:	  Este	   formulário	   reflete	  o	  compromisso	  da	  Divisão	  em	  proporcionar	  um	  
seguro	   para	   o	   voluntario,	   em	   troca	   da	   liberação	   de	   responsabilidade,	   em	   uma	   declaração	  
escrita.	  

• Health	   Certificate	   (HC):	   é	   um	   formulário	   sobre	   seu	   estado	   de	   saúde,	   onde	   a	   informação	  
deverá	  ser	  proporcionada	  por	  um	  médico,	  incluindo	  a	  assinatura.	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  
+	  	  Paso	  7.11	  -‐	  Seção	  “Declaration”	  
Nesta	   parte	   encontraremos	   dois	   documentos	   que	   envolvem	   aspectos	   éticos	   e	   compromissos	  

estabelecidos	  para	  o	  programa	  do	  SVA,	   	  o	  qual	  deve	  ser	   lido	  em	  sua	   totalidade,	  pois	   são	  de	  muita	  
importância.	   Ao	   finalizar	   a	   leitura,	   responde	   as	   perguntas,	   se	   você	   está	   ou	   não	   de	   acordo	   com	   o	  
conteúdo	  lido.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

+	  Passo	  7.4	  –	  Secção	  “Agreement”	  

Uma	  vez	  aqui,	  leia	  e	  complete	  a	  seção	  “Agreement”	  (Consentimento)	  e	  responde	  se	  você	  está	  de	  acordo	  
com	  ela.	  E	  finalmente,	  faça	  um	  clique	  em	  “Save	  and	  Submit	  Application”,	  para	  que	  seu	  cadastro	  seja	  
enviado	  para	  ser	  revisado.	  

 

 

 

 



+	  	  II.a.	  Short	  Term	  

Chamados	  com	  um	  período	  de	  um	  dia	  até	  dois	  meses.	  O	  gasto	  do	  transcurso	  do	  voluntariado	  é	  dividido	  
entre	  a	  instituição	  que	  criou	  o	  chamado	  e	  o	  voluntario.	  	  

	  

+	  Paso	  1-‐	  “Search	  Calls”	  

Clique	  na	  opção	  “Search	  Calls”,	  na	  barra	  de	  navegação.	  

	  

+	  Paso	  2	  –	  Procurar	  Chamados	  

	  Selecione	  o	  pais	  de	  residencia	  e	  clique	  em	  “List	  All	  Calls”.	  

	  

	  



+	  Paso	  3	  –	  Verificar	  os	  chamados	  

Para	  ver	  a	  descrição	  dos	  mesmos,	  clicar	  no	  chamado	  do	  seu	  interesse.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

+	  Passo	  4	  –	  Selecionar	  chamados:	  
	  
Ao	  encontrar	  um	  chamado	  do	  seu	  interesse,	  faça	  um	  clique	  em	  “Add	  to	  My	  Interests”	  (Adicionar	  a	  Meus	  
Interesses).	  Deve	  escolher	  aproximadamente	  três	  diferentes	  opções.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

+Passo	  5-‐	  	  Criar	  conta:	  	  



Importante:	  Se	  você	  já	  possui	  uma	  conta,	  atualize-‐a	  com	  os	  deus	  dados	  para	  continuar	  com	  o	  seguinte	  passo.	  

Faça	  um	  clique	  em	  “Create	  New	  Account”	  (Criar	  Nova	  Conta).	  

	  

	  

+	  Passo	  6	  –	  Iniciar	  Cadastro	  Online:	  

Aqui	  você	  pode	  adicionar	  mais	  chamados	  à	  sua	  lista.	  Depois	  atribua	  prioridade	  a	  cada	  chamado	  escolhido,	  e	  
faça	  um	  clique	  em	  “Begin	  Online	  Application”	  (Preencher	  Cadastro	  Online).	  

Opcional:	  Para	  colocar	  mais	  chamados	  à	  sua	  lista,	  dê	  um	  clique	  no	  botão	  “Search	  calls”,	  depois,	  segue	  o	  
mesmo	  procedimento	  do	  passo	  4.	  	  	  



	  

	  

+	  Passo	  7	  –	  Preencher	  Cadastro	  Online	  por	  seções:	  

Inicialmente	  você	  não	  precisa	  fazer	  mudanças	  na	  seção	  “Instruccion”,	  a	  não	  ser	  que	  você	  queira	  mudar	  seu	  
login	  e	  senha.	  	  

Importante:	  Não	  se	  esqueça	  de	  clicar	  em	  “Save	  and	  Continue”	  (Salvar	  e	  Continuar)	  ao	  completar	  cada	  item.	  

	  

	  

	  

	  



+Passo	  7.1-‐	  Seção	  “Personal”	  

Aqui	  você	  deve	  adicionar	  alguns	  dados	  pessoais	  muito	  importantes.	  

+	  Passo	  7.2-‐	  Seção	  “Address”	  
	  
Aqui	  você	  registra	  seu	  endereço	  atual,	  um	  endereço	  permanente,	  caso	  seja	  necessário	  que	  enviemos	  
correspondência,	  e	  seus	  dados	  de	  contato	  em	  caso	  de	  emergência.	  
	  
+	  Passo	  7.3-‐	  Seção	  “Skills”	  
Nesta	  seção	  você	  deve	  detalhar:	  

• Habilidades	  de	  trabalho;	  
• Idiomas	  (muito	  importante).	  	  

	  
+	  Passo	  7.4-‐	  Seção	  “Reference”	  

Nesta	  seção,	  você	  deve	  adicionar	  os	  dados	  de	  três	  pessoas	  que	  recomendam	  você	  para	  o	  voluntariado.	  	  

Importante:	  Uma	  dessas	  pessoas	  necessariamente	   tem	  que	  ser	  o	  pastor	  da	  sua	   igreja,	  outros	  podem	  ser	  
um	  colega	  ou	  chefe	  de	  trabalho,	  colega	  de	  estudo	  de	  estudo,	  ou	  um	  professor.	  Para	  começar	  a	  adicionar	  os	  
dados	  das	  três	  pessoas,	  clicar	  no	  botão	  “Add	  Reference”	  	  

	  

+	  Paso	  7.4.1	  –	  Modalidades	  para	  o	  envio	  das	  recomendações:	  

Existem	  três	  formas	  de	  enviar	  as	  recomendações.	  Após	  clicar	  no	  botão	  “Add	  Reference”	  aparecerá	  uma	  
ficha	  para	  registrar	  os	  dados	  das	  três	  pessoas	  que	  te	  recomendarão.	  

Você	  pode	  enviar	  por:	  

• Mail:	  Este	  formulário	  é	  enviado	  ao	  e-‐mail	  das	  pessoas	  para	  que	  possa	  ser	  preenchido.	  
• E-‐mail/	  Web:	  Se	  você	  quiser	  enviar	  o	  formulário	  “Confidential	  Reference”	  por	  e-‐mail	  ou	  site	  web,	  

especificá-‐lo	  na	  opção	  “Sending	  Method”.	  
• Other:	  Se	  nenhuma	  das	  duas	  opções	  seja	  desejável,	  baixar	  o	  formulário	  para	  que	  as	  pessoas	  

preencham	  manualmente,	  logo	  assinar,	  escanear	  e	  anexar	  junto	  com	  os	  documentos	  na	  pasta	  
“Attachments”.	  

	  
+	  	  Paso	  7.5	  –	  Seção	  “Details”	  
Nesta	  seção	  você	  pode	  modificar	  o	  pais	  de	  residência,	  especificar	  que	  instituição	  está	  te	  enviando	  e	  

selecionar	  as	  áreas	  de	  interesse	  para	  servir.	  
Na	  última	  parte	  desta	  seção	  você	  encontrará	  dois	  pontos	  a	  ser	  respondidos:	  

• “I	  can	  raise	  travel	  expenses	  if	  required”	  (se	  você	  pode	  pagar	  os	  gastos	  da	  viagem);	  

• “I	  am	  able	  to	  raise	  significant	  funding”	  (se	  você	  pode	  coletar	  um	  fundo	  significativo,	  caso	  a	  
instituição	  não	  possa	  pagar	  um	  estipêndio).	  

	  
Importante:	   A	   maioria	   de	   chamados	   requer	   que	   o	   voluntario	   pague	   seu	   próprio	   gasto	   de	  

viagem.	  Se	  o	  voluntario	  não	  	  puder	  cobrir	  estes	  gastos,	  é	  muito	  provável	  que	  não	  seja	  aceito.	  	  
	  

+	  Paso	  7.6	  -‐	  Seção	  “Calls”	  



Aqui	  você	  define	  o	  período	  de	  disponibilidade	  para	  o	  voluntariado.	  Além	  disso,	  você	  pode	  adicionar	  
novos	  chamados	  e	  eliminar	  os	  existentes	  (seguindo	  o	  passo	  4).	  

	  
+	  Paso	  7.7	  -‐	  Seção	  “Other	  Forms”	  

Nesta	  seção	  há	  três	  formulários	  a	  ser	  preenchidos	  além	  do	  documento	  “Confidential	  Reference”.	  	  
Além	  destes	  formulários,	  é	  necessário	  anexar	  o	  seu	  Curriculum	  Vitae	  (CV).	  	  	  

Anexar	  estes	  na	  pasta	  chamada	  “Attachments”	  

• Beneficiary	  Form:	  Neste	  documento	  se	  identifica	  quem	  receberá	  os	  benefícios	  da	  cobertura	  
do	  seguro,	  caso	  o	  voluntario	  venha	  falecer	  durante	  o	  período	  de	  serviço.	  

• Release	  of	   Liability:	  Este	   formulário	   reflete	  o	  compromisso	  da	  Divisão	  em	  proporcionar	  um	  
seguro	   para	   o	   voluntario,	   em	   troca	   da	   liberação	   de	   responsabilidade,	   em	   uma	   declaração	  
escrita.	  

	  

	  
	  

+	  Paso	  7.8	  -‐	  Seção	  	  “Agreement”	  

Uma	  vez	  aqui,	  leia	  e	  complete	  a	  seção	  “Agreement”	  (consentimento)	  e	  responde	  se	  você	  está	  de	  acordo	  
com	  ela.	  E	  finalmente,	  faça	  um	  clique	  em	  “Save	  and	  Submit	  Application”,	  para	  que	  seu	  cadastro	  seja	  
enviado	  para	  ser	  revisado.	  

	  

+	  III.-‐	  CONFIRMAÇÃO	  
	  
	  
Uma	  vez	  que	  você	  clicou	  no	  botão	  “Save	  and	  Submit	  Application”,	  e	  se	  toda	  a	  informação	  do	  teu	  cadastro	  está	  
completa,	  aparecerá	  uma	  janela	  de	  confirmação	  como	  aparece	  a	  continuação.	  
	  
Enviar	  Cadastro:	  Para	  enviar	  o	  seu	  cadastro	  para	  que	  seja	  reavaliada	  e	  continue	  com	  o	  processo	  de	  aprovação,	  
aperte	  no	  botão	  “Submit	  Application”.	  	  	  
	  



	  
	  
Cadastro	  enviado	  corretamente:	  Finalmente,	  se	  o	  seu	  cadastro	  foi	  enviado	  com	  éxito,	  aparecerá	  uma	  
mensagem	  na	  tela	  como	  mostra	  a	  imagem	  abaixo:	  

	  
	  
Estado	  do	  Cadastro	  Online:	  Para	  conhecer	  o	  estado	  do	  cadastro	  online,	  ou	  seja,	  em	  que	  fase	  do	  
processo	  de	  aprovação	  	  você	  está,	  acessa	  na	  seção	  “Home	  page”,	  e	  verifica	  seu	  estado	  em	  “Volunteer	  
Status	  Message”.	  
	  



	  
	  
+	  IV.-‐	  PROCESSO	  DE	  APROVAÇÃO	  
	  
	  

Depois	  de	  submeter	  sua	  aplicação,	  é	  isso	  que	  vai	  acontecer:	  
	  

1. Aprovação/não	  aprovação	  de	  sua	  União (Notificação	  via	  e-‐mail)	  
2. Aprovação/	  não	  aprovação	  da	  DSA (Notificação	  via	  e-‐mail)	  
3. Revisão	  da	  Associação	  Geral	  
4. Aprovação/	  não	  aprovação	  da	  instituição	  que	  fez	  o	  chamado	  (Notificação	  via	  e-‐mail).	  
5. Notificação	  pelo	  e-‐mail	  de	  ter	  sido	  votado	  pela	  Conferência	  Geral.	  	  

	  
Importante:	  Mesmo	  já	  ter	  sido	  aprovado	  pela	  Conferencia	  Geral	  para	  ser	  voluntario,	  não	  compre	  a	  passagem	  
ainda.	  Volta	  na	  seção	  Passos	  para	  ser	  voluntario	  e	  continua	  com	  o	  processo	  descrito	  ali.	  (Link	  a	  seção	  “Passos	  para	  ser	  
Voluntário”)	  
	  

*Caso	  tenha	  qualquer	  dúvida	  ou	  consulta	  a	  fazer,	  entre	  em	  contato	  conosco	  em	  voluntarios@adventistas.org.br	  

	  
Contínua	  com	  o	  seguinte	  passo	  para	  ser	  voluntário:	  Passos	  para	  ser	  voluntario.	  (Link	  a	  la	  sección	  
“Passos	  para	  ser	  voluntario”)	  


