
GUIA DO VOLUNTÁRIO 



Caro voluntário, 
 
Ao compartilhar seu tempo, sua experiência e sua dedicação com os programas da JA,

tenha a certeza de que estará contribuindo na construção de futuros de valor de

diversos jovens.
 
Sinta-se corresponsável pelo futuro destes jovens estudantes e dê o melhor de si nesta

importante tarefa. 
 
 Nós impulsionamos por meio da educação. Fornecemos o combustível necessário

para seguir por diferentes caminhos, para ir mais longe do que se imagina e mais

rápido do que era esperado. 
 
Por isso, agradecemos sua disponibilidade em impulsionar novos muitos jovens.

SEJA BEM-VINDO!



Somos um das  maiores  organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo.

Estimulamos e desenvolvemos estudantes para o mercado de trabalho através do
método “aprender-fazendo”.
 
A JA trabalha para preparar os jovens para o futuro do trabalho por meio de
programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação para os
desafios e carreiras da economia globalizada.

QUEM SOMOS

Inspirar e preparar jovens para
terem sucesso em uma
economia globalizada.

Ser parceira de empresas, educadores e
gestores públicos em todo mundo, que
buscam expandir a educação de jovens e
desenvolvimento econômico.

MISSÃO VISÃO



IMPULSIONANDO
FUTUROS MAIS FORTES, PLENOS E
DE MAIS POSSIBILIDADES.



Utilizamos três pilares de atuação em nossos programas, levando para a sala de

aula  o que é preciso para capacitar jovens e torná-lo conscientes sobre seus futuros

pessoais e profissionais.

COMO ATUAMOS

EMPREENDEDORISMO PREPARAÇÃO  PARA  O
MERCADO  DE
TRABALHO

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA





Para nós, da JA São Paulo, voluntário é aquele de doa seu tempo, seu trabalho e seu talento,

promovendo ações que melhoram a vida de todos, com entusiasmo de ser um agente

transformador e com vontade de contribuir para a formação de uma geração empreendedora.
 
Capacitamos e orientamos os voluntários com treinamentos específicos para a aplicação de cada

programa  e damos todo o suporte e o acompanhamento na ação do voluntariado.  
 
O voluntário contribui levando para a sala de aula presencial ou virtual, por meio da metodologia

Aprender-Fazendo, seu conhecimento profissional e sua experiência pessoal, demonstrando

também, com sua conduta voluntária, uma postura ética de cidadão responsável e

comprometido com a formação da futura geração do nosso País
  
Ao participarem dos nossos programas, os voluntários reveem importantes conceitos

empresariais, exploram o trabalho em equipe e interagem com outros voluntários, tornando esta

nova experiência um aprendizado não só para os jovens que participam dos programas, mas

também para eles próprios.  

O QUE É SER UM VOLUNTÁRIO



Participar dos treinamentos;  

Estudar o manual orientador e preparar as aulas de aplicação do programa;   

Estar presente nas atividades online ou presenciais para a aplicação do programa,

nas datas e horários combinados;      

Fornecer feedback para a JA sobre a aplicação do programa;         

Responder a pesquisa de satisfação;          

A atuação é feita diretamente em salas de aula (presencial ou virtual) de escolas

públicas, privadas e outras organizações sociais no Estado de São Paulo.  
 
Responsabilidades do voluntário  JA:  

 

 

 

    

 

 

NOSSA ATUAÇÃO



Atuar com ética;     

Aproximar-se de universos distintos;      

Ter compromisso com os jovens;      

Respeitar a diversidade humana; 

Ser um exemplo positivo para os estudantes;  

Ajudar os outros a enfrentar suas necessidades e problemas;  

Trabalhar em equipe.

Valores do voluntário JA:

 

 

 

 

 

 

 

NOSSA ATUAÇÃO



Retribuição à comunidade local; 

Melhoria na imagem institucional / melhor visualização
da empresa na comunidade;  

Preparação e identificação de futuros empregados e
consumidores; 

Preparação de seus funcionários:  

Para melhor compreensão do todo empresarial;  
Desenvolvimento de capacidade gerencial;  
Treinamento na formação de equipes;  

Aprendizado na motivação e convivência com jovens.
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PARA VOLUNTÁRIOS
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O Contato com estudantes – ao ensinar se consolida

conhecimentos;  

Desenvolvimento de habilidades e competências;  

Contribuição para a comunidade;  

Relacionamento interpessoal;  

Exercício de oratória;      

Satisfação pessoal através da contribuição para o

desenvolvimento pessoal.

 

 

 

 

 



PARA JOVENS
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O Desenvolvimento pessoal e formulação de objetivos

claros;  

Experiência dos negócios, do mercado  de trabalho e de

uma economia globalizada 

Fortalecimento de princípios éticos e sadios;     

Desenvolvimento da responsabilidade individual;

Os jovens se convertem, assim, em pessoas mais

informadas, consumidores mais exigentes, melhores

empregados no futuro e, por fim, adquirem o espírito

empreendedor de que o Brasil tanto necessita.  

 

 
 
 

 



PARA ESCOLAS E ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
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Formação global do aluno – complemento curricular

sem custos adicionais;     

Acesso à excelentes recursos e a materiais de educação

econômica;

Auxílio na identificação de opções de carreiras;   

Empatia entre professores e voluntários do meio

empresarial, com benefícios para ambos.  

 

 

PARA SOCIEDADE

Advento de uma sociedade que gera mais riqueza mais

empregos;

Pessoas mais informadas.  
 



NOSSO JEITO DE FALAR

Para entender melhor o universo da JA São Paulo, vale a pena conhecer alguns temos

utilizados no cotidiano da Associação.

Segundo o dicionário Babylon

Inglês/Português, Achievement é a

tradução para realização; acabamento;

feito. Algo alcançado, realizado com

sucesso, especialmente com muito

esforço. Poderíamos definir como

sinônimo de empreendedorismo: 

Junior Achievement =

empreendedorismo jovem..

Ainda segundo o Babylon, Achiever é

aquele que realiza; executa, um

empreendedor.  Aquele que consegue

alcançar sucesso e realização como

fruto de seu esforço. Na Junior

Achievement, assim são chamados os

alunos participantes dos programas.

Segundo outro dicionário, o Aurélio, a

palavra é sinônimo de: deliberar-se a

praticar; propor-se, tentar (tarefa

laboriosa e difícil); pôr em execução.

ACHIEVEMENT ACHIEVER EMPREENDER



Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências 
 
Art. 1° – Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a

entidade pública de qualquer natureza, ou a Instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.  
 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,

previdenciária ou afim.  
 
Art. 2° – O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de Adesão entre a entidade, pública ou

privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.
 
Art. 3° – O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no

desempenho das atividades voluntárias.
 
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for

prestado o serviço voluntário.  
 
Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 5° – Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Fernando Henrique Cardoso 

Brasília, 18 de fevereiro de

1998; 177º da Independência e 110º da República.  

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998

LEI DO VOLUNTÁRIO



O Ato em referência altera o artigo 1º da Lei 9.608, de 18/02/98, para incluir a assistência à pessoa como objetivo de atividade

não remunerada reconhecida como serviço voluntário.  
 
Art. 1º O capítulo do art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a

entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Michel Temer 

Alexandre de Moraes 

Ronaldo Nogueira de Oliveira 

Brasília, 16 de junho de 2016.  

ALTERAÇÃO NA LEI DO VOLUNTARIO
Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016



Os objetivos da Junior Achievement é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimular o

desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão clara do mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de

trabalho. 
 
Ao aceitar desenvolver este trabalho, o voluntário deve estar ciente de seus compromissos com:  
 
Sua empresa : O voluntário representa sua empresa e por isso deve ser modelo de comprometimento e responsabilidade,

pois estas são características esperadas de um profissional.  
      
Seu colega voluntário : A atividade em sala de aula é um trabalho de equipe, se você tiver um imprevisto nunca deixe seu

colega sem aviso prévio, e lembre-se que ele deve ser tão ocupado quanto você. 
    
A escola : A escola acreditou e liberou espaço e horários extracurriculares especialmente para a sua visita e espera por

você.  
 
Os alunos : Os alunos se sentirão rejeitados se você faltar às aulas. Lembre-se que está lidando com jovens em formação e

você é o exemplo, eles também fazem o programa voluntariamente.  
 
A Junior Achievement : Você é a linha de frente da Junior Achievement na escola e representa a imagem de uma

organização internacional que existe desde 1919.  

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ADESÃO
AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 



1 .  Para  ser  um  voluntário  Junior  Achievement  São
Paulo ,  basta  se  cadastrar  no  site :  www . jasp .org .br .  
 
2 .  A  Junior  Achievement  entrará  em  contato  e  fará  a
capacitação  no  programa  a  ser  aplicado .
 
3 .  Será  agendado  o  dia ,  horário  e  local  para  aplicação
do  programa  e  a  Junior  Achievement  dá  todo  suporte
a  ação  do  voluntário .

COMO SER UM VOLUNTÁRIO


