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FAQ
As perguntas mais freqüentes sobre o Incoming (Serviço voluntário na Alemanha)

Perguntas gerais

Na verdade eu que eu quero é estudar na Alemanha. O que devo fazer?
Se a sua motivação para fazer o serviço voluntário for somente para você se preparar para uma
formação, o serviço voluntário não será uma experiência enriquecedora para as pessoas envolvidas!
Nesse caso, seria melhor para você procurar um outro programa de apoio que coloque a sua
formação futura e o aprendizado da língua alemã em primeiro plano.

Visto de permanência

Que tipo de visto eu receberei?
A permissão de estada na Alemanha está conectada ao serviço voluntário. Candidatos de países,
aos quais a Alemanha exige visto obrigatório, têm que dar entrada ao visto em uma das agências de
representação estrangeira da Alemanha (embaixada ou consulado) no seu país de origem ou no país
no qual resida. O processo de recebimento do visto pode durar de 8 a 10 semanas! Não é possível
transformar o visto de permanência para o serviço voluntário em visto para estudante, turismo ou
qualquer outra coisa.
Infelizmente pode acontecer em alguns casos do visto não ser concedido. É importante que você dê
entrada ao visto o mais cedo possível e que você seja organizado, cooperativo e aberto para
trabalhar conosco.

Candidatura

1. Como a associação Amigos da Arte de Educar escolhe os seus candidatos?
A decisão sobre a aceitação no programa ocorre baseada nos seguintes aspectos:
•

A impressão que nós é passada através dos seus documentos de candidatura a respeito de
você e da sua motivação social. Por favor comunique abertamente a sua intenção.

•

O seu envolvimento para aprender o Alemão (certificado, cursando aula de Alemão,
comunicação por e-mail em Alemão). Para podermos avaliar as suas habilidades no Alemão,
muitas vezes é necessário uma conversa por telefone.

•

Um relato sobre as suas experiências até o momento ou sobre o estágio de duas semanas e
uma referência do seu local de estágio (como por exemplo de nossas organizações parceiras
no exterior)

•

A comunicação por e-mail ou telefone com você: é importante para nós uma boa e rápida
comunicação.

•

A sua disposição, dependendo do país e da possibilidade, de se encontrar antes com uma de
nossa organizações parceiras no seu país de origem.

A associação Amigos da Arte de Educar fazem uma pré-seleção. A decisão definitiva quem faz são as
próprias instituições.
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2. Quando começa o serviço voluntário? É possível começar em outro momento?
A maioria dos voluntários (cerca de 75 pessoas) começam o serviço voluntário em agosto/setembro.
Um grupo menor de 25 pessoas inicia o serviço voluntário em janeiro. Como o serviço voluntário no
nosso programa sempre começa com um seminário introdutório, não é possível começar num outro
momento.

3. A partir de quando eu devo me candidatar? Qual é o prazo final?
A época de candidatura para o serviço voluntário com início em agosto/setembro começa em
outubro do ano anterior. De acordo com a nossa experiência, mais da metade das vagas já estão
preenchidas em janeiro. Para candidatos de países com visto obrigatório, o prazo final é
normalmente meados de março por causa do longo procedimento para tirar o visto (2 a 3 meses).
Pessoas vindas de países sem visto obrigatório (UE, Japão, Coréia, Estados Unidos, Canadá, Austrália,
Nova Zelândia, Israel) podem se candidatar até meados de julho. É possível também se inscrever
numa lista de espera. Nós recomendamos que você se candidate o mais cedo possível para que
tenhamos tempo suficiente para esclarecer dúvidas e preparar a sua candidatura para a instituição
de serviço voluntário.
•

Para o serviço voluntário com início em janeiro, a época de candidatura começa para as
pessoas provenientes de uma país com visto obrigatório em abril do ano anterior e vai até início
de julho (prazo final para candidatura). Para as pessoas provenientes de países com visto nãoobrigatório, o prazo para candidatura se prolonga até o início de outubro.

4. Quanto tempo demora até eu receber uma resposta para o serviço voluntário?
Primeiro nós avaliamos a sua candidatura e esclarecemos as dúvidas. Para isso, precisamos de cerca
de 4 a 5 semanas. Em seguida você é informado se a sua candidatura foi aceita no nosso
procedimento. No período em que se segue reunimos as candidaturas que vão chegando e
normalmente numa primeira ou segunda rodada as enviamos para os locais de serviço. Essas rodadas
terminam no ciclo de verão no final de janeiro e de março e no ciclo de inverno em meados de
julho. Ainda pode durar mais 4 a 6 semanas até que nós recebamos uma resposta da instituição. A
decisão final sobre o preenchimento das vagas é tomada pelas instituições.
Para o serviço voluntário com início em janeiro você recebe uma resposta no máximo até final de
setembro do ano anterior. Para o início em agosto/setembro você recebe uma resposta em abril (no
máximo em maio). Por favor seja paciente! Entre a sua candidatura e a resposta final, podem passar
até quatro meses; isso não é motivo para você se preocupar!
O acordo para o serviço voluntário e o convite para o visto você recebe em maio (para o início no
verão) e respectivamente em outubro (para o início no inverno).

5. Eu posso trabalhar com um bom amigo/meu irmão no mesmo local de serviço?
Nós tentamos ocupar as nossas instituições da forma mais “diversificada” possível, isso quer dizer,
com pessoas dos mais diversos países. Para isso há várias razões de fundo pedagógico, intercultural e
de idioma. Por isso, não tenha a expectativa de que amigos possam fazer o serviço voluntário no
mesmo local, mas é possível o encontro nos seminários. Recomendamos que irmãos e amigos se
candidatem à diferentes instituições.
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6. Eu posso trabalhar junto com a minha namorada/o meu namorado na mesma
instituição?
Em princípio é possível que pares façam o serviço voluntário conjuntamente. Entretanto é necessário
que sejam preenchidos alguns requisitos: por exemplo, que a instituição tenha uma grande casa de
família nas quais um número maior de voluntários possam trabalhar. Somente nesse caso os turnos
de trabalho podem ser os mesmos e também o tempo livre. Há também outros critérios de acordo
com cada instituição. O mais importante para os pares é que ambos os voluntários tenham bons
conhecimentos do Alemão, pois afinal de contas, entre eles será falada a língua materna!
Aconselhamos que os pares se candidatem com bastante antecedência, pois a disponibilidade de
vagas nas instituições no final do prazo é bem menor. Por favor avalie se um serviço voluntário para
vocês dois seja algo positivo para a biografia de vocês.

Locais de serviço

1. Em quais áreas eu posso trabalhar como voluntário? Há também outras áreas de
trabalho?
A associação Amigos da Arte de Educar oferece locais de serviço voluntário somente em instituições
sem fins-lucrativos e que tenham relação com a pedagogia Waldorf e com a Antroposofia. Por essa
razão os locais de trabalho se encontram na área de pedagogia curativa (com crianças com
deficiência), terapia social (com adultos com deficiência), apoio ao idoso, agricultura biodinâmica e
em escolas e jardins de infância Waldorf. Fora isso, não oferecemos mais nenhuma outra área.
Além do apoio à pessoas com necessidades especiais, há também a possibilidade de conhecer várias
oficinas (marcenaria, olaria, velas, tecelagem, etc.) e projetos culturais. É importante que todos os
projetos tenham uma função social. Isso quer dizer que as pessoas que necessitam de ajuda são
auxiliadas e acompanhadas nesses projetos. Na nossa página na Internet você encontra os links para
as áreas de trabalho.
Uma descrição detalhada dos áreas de serviço voluntário você encontra na lista de áreas de
trabalho que te enviaremos assim que tenha sido aceito no programa. Se tiver interesse em
conhecer uma oficina específica ou uma forma de terapia antroposófica específica, por favor
especifique isso na sua candidatura. Nós veremos então que possibilidades teremos.

2. Eu posso escolher livremente a área de trabalho? Quais são as exigências das
instituições de pedagogia curativa e das escolas e jardins de infância Waldorf?
Nas instituições de pedagogia curativa é necessário conhecimento bom ou muito bom do Alemão e a
média de idade é de 20 anos. Escolas Waldorf e instituições de pedagogia curativa só aceitam
normalmente pessoas com experiência pedagógica ou ex-alunos Waldorf. Para as vagas na área
pedagógica recebemos todo ano muitos candidatos, entretanto, só há algumas vagas nessa área. Por
favor nos informe se você também estaria disposto a fazer o seu serviço voluntário numa outra área.
Dependendo do caso iremos te aconselhar uma alternativa, caso o seu perfil não preencha os
requisitos da área ou se todas as vagas na área pedagógica já estiverem preenchidas.

3. Aonde se localizam as instituições na Alemanha?
As áreas de atuação se localizam por toda a Alemanha, na maioria dos casos em zonas rurais. Muitas
pessoas vindas de outros países pensam que a Alemanha é um país totalmente povoado. Isso é
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correto. Mesmo assim, a maioria das nossas instituições se encontram em vilarejos e a vida agitada
das cidades fica há muitos quilômetros de distância. Muitas vezes, só é possível chegar nas cidades
com linhas de ônibus esparsas ou os turnos de trabalho não são “compatíveis”, como por exemplo
turnos de trabalho divididos entre a manhã e a noite. Além disso, nos meses de inverno, há de fato
menos atrações na região do que nos outros meses. Esse são fatos com os quais a maioria dos nossos
voluntários se depara! Logo, o seu tempo livre durante o período de serviço voluntário depende
muito da sua criatividade e atividade: por exemplo, fazer esporte em um clube local, fazer música
em conjunto ou algo semelhante. Independentemente de onde você estiver: é sempre bom que você
saiba andar de bicicleta; assim você fica bem mais flexível.

4. Eu posso fazer o meu serviço voluntário numa cidade específica?
Recebemos muitos candidatos para as poucas vagas que temos nas cidades. Por favor tenha em
mente que você deve escolher a instituição primeiro pela área de trabalho e não através de critérios
geográficos, pois a maior parte do tempo você passará no trabalho. Leia por favor com atenção todas
as informações sobre as nossas áreas de atuação.
Se você deseja fazer o seu serviço voluntário numa cidade específica, nós não podemos dar
garantias. Só podemos levar em conta preferências em muitos poucos casos. Nos escreva
concretamente por quê você tem essa preferência. Mas também se seria possível para você passar o
seu ano de voluntariado no interior ou numa outra cidade.

Religião

As comunidades de vida são cristãs? Eu posso fazer o meu serviço voluntário num dessas
comunidades mesmo tendo outra religião?
Em todas as nossas áreas de atuação pessoas com todas as religiões do mundo são bem vindas e
estimadas. A Antroposofia não é uma religião. Como o cristianismo é parte da cultura européia, na
maioria das instituições há primordialmente tradições cristãs: celebração de festas, pessoas das
instituições vão à igreja ou participam de noites de leitura da Bíblia. É importante que todos os
voluntários respeitem essas tradições, celebrando as festas anuais junto com a comunidade e todas
as pessoas com necessidades especiais.
Se os voluntários praticarem outra religião (festas, especificidades culinárias, meditações ou algo
semelhante), as instituições se empenharão em levar isso em conta no dia-dia. Para isso é
importante que os candidatos nos informem sobre essas especificidades (veja o formulário de
candidatura).
Não é permitido missionar durante o serviço voluntário.

Pré-requisitos

1. O meu conhecimento do Alemão é suficiente?
A capacidade de se comunicar em Alemão é pré-requisito do serviço voluntário. Todos os seminários
ao longo do ano são principalmente em Alemão. A exigência do nível exato do idioma varia de
acordo com a área de trabalho.
Para o trabalho com pedagogia curativa (crianças com deficiência) e com idosos deve haver
conhecimento bom ou muito bom do Alemão. Também em outras áreas é exigido um bom nível do
Alemão. Por isso é muito importante o aprendizado da língua para o serviço voluntário na Alemanha!
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Se possível, o conhecimento do Alemão (nível 2, 3 e 4) deve ser comprovado através de certificados
ou de outra forma acreditada. No caso do nível 1 é necessário um comprovante de participação num
curso intensivo de Alemão. Além disso, espera-se a disposição por iniciativa própria para a melhoria
do Alemão antes e durante o serviço.

2. Eu sou muito novo ou muito velho para o serviço voluntário?
A idade mínima para a participação no serviço voluntário é de 18 anos. A média de idade dos nossos
voluntários é de 23 anos. Não há uma máxima de idade. Temos em nosso programa participantes
entre 30 e 50 anos, alguns poucos com mais de 60 anos. Aceitar um participante acima dos 27 anos
significa um tarefa especial que só podemos atender limitadamente. Esse tipo de decisão é tomada
individualmente, de acordo com cada caso.

3. Por quê é necessário um estágio?
O estágio de pelo menos duas semanas é o preparo mais importante para o serviço voluntário na
Alemanha. É uma vantagem para você, se antes do serviço voluntário você tiver feito um estágio
num instituição para pessoas com necessidades especiais. Para alguém que nunca tenha tido
contato com pessoas portadoras de deficiências, fica bem mais difícil superar as próprias barreiras e
estabelecer um relacionamento com elas. Exatamente o início pode ser bastante difícil, pois tudo é
novo: nova atividade, uma cultura nova, pessoas novas! Durante o estágio você pode comprovar
minuciosamente a sua motivação para essa atividade social.
Você já pode nos enviar a sua candidatura mesmo sem ainda ter feito o estágio. Mas por favor nos
dê um comprovante de quando você planeja fazer o estágio. Leia sobre o procedimento concreto
para o estágio nos documentos para a candidatura. Se tivermos uma organização parceira no seu
país, se possível, você deveria fazer o estágio nela. Nós podemos te ajudar e fornecemos com prazer
os dados para o contato.

4. Eu posso me candidatar mesmo não tendo um passaporte ou se o meu passaporte for
vencer em 18 meses?
Os órgãos alemães exigem para dar entrada no visto que o passaporte vença no mínimo 6 meses
após o término do serviço voluntário. Somente se o seu passaporte comprovar essa validade você
deve colocar o seu número de passaporte no seu formulário de candidatura. No passado, houve
muitas dificuldades, pois um passaporte foi expedido em cima da hora ou o número do passaporte
no convite oficial estava desatualizado e o visto não pode ser emitido. Por essas razões, por favor se
candidate somente quando você tiver um passaporte válido ou tiver dado entrada a um novo
passaporte. Nesse caso, por favor nos informe o número assim que você tiver o novo passaporte.

5. Eu devo colocar no meu formulário de candidatura o meu número de telefone e e-mail
mesmo não tendo um telefone ou e-mail próprios?
No nosso processo de seleção e durante o preparo do serviço voluntário dependemos de uma boa e
rápida comunicação. Necessitamos de um contato direto com os nossos candidatos. Por favor utilize,
nesse caso, Internet e telefone de uma pessoa de confiança.
No máximo até ter sido aceito para o serviço voluntário na Alemanha você deve ter um endereço
de e-mail próprio e também utilizá-lo; esses você também precisará bastante durante o período na
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Alemanha! Por favor procure organizar uma forma para que possamos te encontrar por telefone
também! Se você não tiver nenhum telefone, forneça o número de uma pessoa de confiança. E nos
diga em que idioma podemos nos comunicar com essa pessoa.

6. Eu preciso de uma carteira de motorista?
Os locais de serviço são quem decide se é necessário uma carteira de motorista. A maioria dos locais
de serviço em áreas rurais preferem um voluntário com carteira de motorista. Isso facilita e ajuda no
trabalho cotidiano e também no tempo livre. Por essa razão, muitas vezes se prefere candidatos com
carteira de motorista. Para dirigir na Alemanha você deve dar entrada a uma carteira de motorista
internacional (cerca de dois meses antes da viagem).

7. Eu posso participar do serviço voluntário se eu tiver filhos?
Nós apreciamos muito engajamento e aceitamos voluntários adultos de todas as idades. De acordo
com a nossa experiência, sabemos que pessoas com filhos menores de idade não agüentam tão
facilmente a separação. Não conseguem se acostumar com a nova situação pois ficam preocupados
com a família – o que é algo evidente! Até agora, o serviço voluntário de pessoas com filhos menores
de idade foi interrompido sempre pelo próprio voluntário. Por causa disso tomamos a decisão de
não mais aceitar candidatos que tenham filhos menores de 18 anos. Nós não queremos que você
mesmo se coloque em uma prova tão grande. Infelizmente também não é possível que você traga os
seus filhos para o serviço voluntário.
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