
Chamada pública – Voluntário

Regulamento da chamada pública que visa a seleção de voluntários para 
participação das diversas etapas que envolvem a realização do Anozero’21–22 
Bienal de Coimbra, que acontecerá entre os dias 9 de abril e 26 de junho de 2022.
 
Voluntariado, segundo a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, é o conjunto de ações de 
interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, 
no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos 
indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por 
entidades públicas ou privadas.  Voluntário é o indivíduo que, de forma livre, 
desinteressada, não remunerada 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.
 
Trata-se de uma ação que promove o espírito de comunidade e os princípios 
da solidariedade, da participação, da cooperação, da gratuitidade, da 
complementaridade, da convergência e da responsabilidade, constituindo-se 
numa oportunidade de excelência para a participação em ações culturais, para 
a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e competências do mundo da 
cultura e da arte e para a integração de uma comunidade criativa e dinâmica.
 
1. A presente chamada pública possui como foco a seleção de voluntários para 
participarem das diversas etapas que envolvem a realização do Anozero’21–22 
Bienal de Coimbra, que acontecerá na cidade de Coimbra, Portugal, entre os dias 
9 de abril e 26 de junho de 2022.
 
2. O Anozero – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, organizado pelo 
CAPC (Círculo de Artes Plásticas de Coimbra), pretende contribuir para a 
ativação continuada da inscrição da Universidade de Coimbra, Alta e Rua da 
Sofia na lista do Património Mundial da Humanidade, da UNESCO, através de um 
conjunto de iniciativas curatoriais a realizar em espaços classificados e outros de 
significativa dimensão patrimonial da cidade e região centro.
 
3. A 4.ª edição do Anozero, com curadoria de Elfi Turpin e Filipa Oliveira, possui 
como título Meia-Noite, sendo o eixo da sua proposta conceptual a observação 
da noite como espaço de fluidez e quebra de normas, lugar aberto a outras 
possibilidades de visão, de conhecimento, de interação, aberto a outros corpos. 
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Para as curadoras, a noite é também um espaço que sempre foi muito contestado, 
e ultimamente altamente politizado.
 
4. Os candidatos a voluntários serão escolhidos através de chamada pública 
divulgada online por uma comissão interna da Bienal de Coimbra.

5. Ser voluntário Anozero’21–22 é ter a oportunidade de trabalhar com artistas, 
curadores e demais agentes do panorama da Arte Contemporânea a nível 
mundial.
 
6. As informações/documentação deverão ser preenchidas/entregues através do 
formulário cujo link se encontra na cláusula 10.
 
7. Poderá participar da chamada pública qualquer pessoa singular, maior de 18 
anos, de qualquer nacionalidade, que fale português e, de preferência, inglês, que 
esteja disponível para trabalhar como voluntário do Anozero’21–22 entre março 
e julho de 2022, em dias ainda por definir, prevendo-se um período de treino 
em torno de 5 dias, altura em que serão explicadas as condições de trabalho, 
envolvendo turnos e outros detalhes necessários ao bom encaminhamento do 
trabalho desenvolvido.
 
8. Caberá ao(à) voluntário(a) desenvolver as seguintes atividades no âmbito do 
Anozero’21–22: preparação dos espaços interiores (expositivos) e exteriores 
(jardim); apoio à montagem da exposição, desenvolvendo tarefas de 
desembalagem, manuseamento e instalação das obras de exposição; apoio na 
montagem de equipamentos e mobiliários; reparos e pintura; apoio às exposições 
e outras atividades culturais do Anozero’21–22; controlo e organização do 
espaço para o acolhimento dos visitantes; acolhimento e encaminhamento dos 
visitantes para os diferentes espaços de exposição, serviços educativos e outras 
atividades convergentes; fornecimento de informações de carácter geral da bienal 
e da programação cultural, sempre que sejam solicitados; apoio na divulgação 
e informação das exposições e outras atividades do Anozero; distribuição aos 
visitantes de suportes de comunicação e do plano de atividades diário.
 
9. Os candidatos escolhidos terão direito a transporte, alimentação, seguro em 
relação a acidentes pessoais, cartão do voluntário, certificado de participação, kit 
do voluntário, e participarão numa formação online ministrada pela coordenação 
de produção da Bienal, com foco na aprendizagem das etapas que envolvem a 
produção cultural em artes visuais contemporâneas. 
 
10. A inscrição na presente chamada pública é gratuita e deve ser realizada, 
exclusivamente, pela Internet, através do seguinte formulário online:
forms.gle/CRJAKeKC3TG1aixf7
 

https://forms.gle/CRJAKeKC3TG1aixf7


11. A inscrição deverá, necessariamente, ser realizada em português ou inglês.
 
12. O resultado desta chamada pública será divulgado nas redes sociais do 
Anozero e do CAPC.
 
13. O candidato deve aguardar a resposta via e-mail com agendamento para a 
entrevista.


