FEIRA INTERNACIONAL DE AVIAÇÃO

REGULAMENTO GERAL
CORPO DE VOLUNTÁRIOS CARLOS “ZOYO” MELO
Missão:
Contribuir para que a EAB se realize na sua plenitude e alcance os
objetivos dos seus idealizadores, tudo isso baseado em um conjunto de
valores, regras e mandamentos visando sempre favorecer o
crescimento pessoal, profissional e social de seus voluntários.
Valores:
Prestar um serviço voluntário não é uma atitude casual e deve ser
realizada com consciência, responsabilidade, comprometimento,
respeito, disciplina, humildade e trabalho em equipe.
Mandamentos:
i. Voluntariado é uma escolha.
ii. Voluntariado não é palpável e sim sentido.
iii. Voluntariado é compromisso.
O trabalho voluntário na EAB Air Show requer atributos básicos do seu componente á saber:
•
•
•
•

Identificar-se com a missão e os objetivos da Expo Aero Brasil;
Ser assíduo e pontual nos dias definidos para o serviço voluntário;
Atender a esse Regulamento Interno;
Comprometer-se com a disciplina, hierarquia e determinações da Diretoria de
Voluntários.

Atribuições:
1) O setor de atividades de cada componente do Corpo de Voluntários, seus horários e
atribuições serão determinados em função de suas aptidões e seus interesses,
demonstrados durante a entrevista e das necessidades de cada área;
2) Não cabe ao candidato decidir qual setor ou atividade pretende desenvolver;
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Responsabilidades:
1) Participar das reuniões e cursos para os quais for convocado;
2) Cumprir as instruções determinadas pelos seus coordenadores e superiores;
3) Aceitar supervisão e controle determinados pelos coordenadores, supervisores,
gerentes e diretores das áreas a que estiver subordinado;
4) Evitar a crítica aos coordenadores e não procurar modificar a rotina dos serviços de
cada setor. Todos os problemas e sugestões devem ser levados aos seus
coordenadores que irá avaliar e tomar as providências necessárias. Lembre-se que o
seu coordenador é um voluntário mais experiente naquela área;
5) Estimular, trabalhar e disseminar a harmonia tanto na sua equipe como em todo o
Corpo de Voluntários, inclusive junto aos demais profissionais contratados nas áreas
da segurança, limpeza, suprimentos e demais setores da feira;
6) Assumir a responsabilidade por todos os materiais, equipamentos, veículos, rádios ou
qualquer outro bem confiado a você, para a execução do seu trabalho na organização,
devolvendo esses materiais ao setor de suprimentos no final da feira;
7) Não ausentar-se de sua função, sob qualquer razão, sem antes comunicar sua ausência
aos seus coordenadores ou superiores;
8) Não usar o nome da organização para qualquer outro fim que não seja os previstos na
sua função;
9) Não são permitidas vendas de qualquer espécie ou arrecadação de valores, alheias as
determinações da função, sob qualquer título;
10) Manter atualizados, endereço e telefones de contato;
11) Não dar declarações à imprensa ou informações de qualquer natureza, em nome do
seu setor e da entidade, sem autorização prévia da Diretoria da organização,
12) Utilizar sempre o seu uniforme determinado pela Organização, bem como crachá e
equipamento de segurança nas dependências da instituição;
13) Buscar conhecer todos os componentes da sua organização, coordenadores,
supervisores, gerentes e diretores do seu setor de atividades e da feira;
14) Zelar pelo bom nome e imagem da feira, da sua equipe e da organização geral.
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