
Telemóvel:E-mail:

Nome:

Data de nascimento: Área de Residência:

Profissão / Ocupação:

Disponibilidade:

Experiência na área do Voluntariado:

Portador de carta de condução:

Sim Não

Sim Não

/ /

Dados Pessoais

Aptidões

Torna-te voluntário 
da AOA!
Ao tornares-te voluntário da Associação Oncológica do Algarve estás a dar
um precioso contributo a esta causa, que é de todos nós.
Esta ficha é composta por duas partes, a primeira onde vais inserir os teus
dados pessoais e a segunda parte onde vais poder fazer a tua proposta de
voluntariado, estando esta dividida em quatro vertentes: Eventos, Campa-
nhas, Voluntariado Administrativo e Apoio ao Doente Oncológico.
O Voluntário da AOA tem direito a um Certificado para efeitos de Curriculum
Vitae e também a refeição e transporte, em horários superiores a 5h diárias.
De referir que todas as inscrições serão avaliadas consoante as necessidades
desta Associação. Contamos contigo!

Deseja receber a Newsletter da AOA: Sim Não

VOLUNTARIADO

Pode submeter este formulário através do e-mail geral@aoa.pt



Proposta de Voluntariado

Eventos

MOVE.Faro (Fevereiro - Faro)

MOVE.Tavira (Março - Tavira)

Mamamaratona (Outubro)

Campanhas

Verão Sem Escaldão (Época balnear - Praias Algarvias)

Outubro Rosa

Novembro Azul

Voluntariado Administrativo

Apoio na Delegação AOA do Barlavento (Portimão)

Apoio na Sede AOA

Apoio na Delegação AOA de Albufeira

Apoio na Delegação AOA de Quarteira

Apoio na Delegação AOA de Loulé

Apoio ao Doente Oncológico

Voluntariado URA (Unidade de Radioterapia do Algarve - Faro)

A AOA propõe voluntariado para servir chá e bolachas aos pacientes que estão na sala de espera da Unidade
de Radioterapia do Algarve, uma hora por semana. Estes voluntários irão ter acesso a uma formação especifa,
sobre o assunto.

Nas iniciativas da AOA os voluntários podem apoiar em três fases, nomeadamente, no pré-evento, no evento
e no pós-evento. As atividades a realizar prendem-se com a organização, a preparação e a desmontagem de
logística, entre outras atividades.

Para aderir às duas primeiras campanhas basta integrar as cores rosa ou azul em alguma situação que possa
despertar a atenção das pessoas (vestuário, iluminação de edifícios...) tendo como limite o teu imaginário.
Já no  “Verão sem Escaldão” os voluntários irão distribuir folhetos e disponibilizar a aplicação gratuita de
protetores solares aos banhistas.

Os voluntários podem dar apoio na preparação do Boletim Informativo e da Newsletter da AOA (semestral),
auxílio no atendimento aos utentes, na preparação de cartões de sócio, controlo de merchandising, etc. 

VOLUNTARIADO

Pode submeter este formulário através do e-mail geral@aoa.pt

Jantar Convívio (Novembro)


