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normas de candidatura
O Voluntário Imaginarius assumirá funções de contacto
com público, companhias e artistas, nomeadamente cedência de informações e encaminhamento para espetáculos, gestão de público, participação em espetáculos
e acompanhamento das companhias, entre outros. Respeitando a natureza do conceito de voluntariado e dando
cumprimento aos seus requisitos legais, o voluntário recebe
como recompensa a oportunidade de viver o Imaginarius
na sua essência e estabelecer redes de contactos com
o mundo artístico. A somar à oportunidade de enriquecimento individual e profissional que advém da participação
ativa no Festival, os voluntários terão direito a um kit
imaginarius participa.
Na 20ª edição do Imaginarius, o voluntário terá direito:
· Alimentação;
· Bolsa de apoio à deslocação:
- se residir a uma distância entre 20 km a 40 km apoio 20€;
- se residir a uma distância igual ou superior a 40 km apoio 50€;
· Alojamento Gratuito para maiores de 18 anos (se residir
a uma distância superior a 40 km).
Cada voluntário Imaginarius Participa beneficiará ainda
de uma formação gratuita.
Como me posso inscrever?
Basta enviar a ficha de inscrição corretamente preenchida,
com os documentos solicitados, em anexo, para o email
participa@imaginarius.pt, com o assunto “Imaginarius
Participa 2020”.
Qual é o prazo de inscrição?
As inscrições decorrem entre 1 e 31 de março de 2020.
Qual o perfil do voluntário?
Idade igual ou superior a 16 anos, proativo, com disponibilidade e motivação para participar num projeto de
âmbito internacional.
“O voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as
suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar
ações de voluntariado no âmbito de uma organização
promotora” – Lei nº71/98 de 3 de Novembro.”

Como serão selecionados?
O processo de seleção decorrerá nas semanas seguintes
ao fecho das inscrições, tendo por base os seguintes
critérios: disponibilidade total solicitada, experiência em
eventos anteriores/similares e currículo relevante. Este
processo contemplará ainda a realização de um momento
de entrevista.
É possível ficar junto com um amigo
que também se inscreveu?
As equipas de trabalho são feitas tendo em conta a disponibilidade dos voluntários e as necessidades do evento.
Caso tenham a mesma disponibilidade e apresentem perfil
semelhante, é provável que possam ficar juntos. No entanto, o objetivo do voluntariado é participar no evento,
conhecer novas pessoas e adquirir novas experiências.
Quais os horários?
Os horários de trabalho variam consoante a área para
que for destacado. Em todo o caso, definidos os perfis
de posto e distribuídas as funções, serão organizadas
escalas de equipa que permitem que o voluntário possa
intercalar o desempenho da função com momentos em
que integrará o Festival enquanto espectador, podendo
assim usufruir do evento.
Os horários são adaptados
aos horários de emprego / escola?
A disponibilidade é um critério fundamental a ter em consideração no processo de seleção. Ao inscrever-se,
deve assinalar a disponibilidade que tem a certeza que
poderá cumprir.
Posso cancelar a minha participação
antes/durante o evento?
A partir do momento em que aceita os dias e horários
em que desempenhará funções de voluntário/a, está a
assumir um compromisso com o evento. A partir desse
momento, uma falta ou desistência de participação no
projeto, pode pôr em risco o evento e o trabalho de
todas as outras equipas.
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