FICHA DE INSCRIÇÃO DE VOLUNTÁRIO DA UNIÃO ZOÓFILA
Existe um grupo de voluntários que se dedica de forma desinteressada a ajudar as
centenas de animais que dependem desta associação.
Para fazer parte deste grupo tem de estar preparado(a) para realizar trabalhos como
limpeza das boxes dos animais e dos corredores de circulação, escovar e mimar os nossos
animais, estender e apanhar mantas, ajudar na recolha e armazenamento de ração, etc...
É importante ter uma assiduidade regular de pelo menos 15 em 15 dias pois isso é
importante para aumentar a sua experiência na lide dos animais e a confiança dos
animais, funcionários e outros voluntários no seu trabalho.

DADOS DO CANDIDATO
Nome: ___________________________________ Data de Nascimento: _____/_____/_____
Cartão de Cidadão nº: ___________________________

País: ________________________
FOTO
(opcional)

Morada: _______________________________________________________________________
Código Postal: _________ - _______ Localidade: _________________________________
Telemóvel nº: ______________________ Profissão: ____________________________
Empresa/Instituição de Ensino: ___________________________________________________
Hobbies: ___________________________________ e-mail: ____________________________
Tem Animais? Quais?___________________________________ Sócio(a) N.º: ___________
(a preencher caso seja sócio(a) da UZ)

Meio de transporte para o albergue da União Zoófila:

□

□

Viatura Própria

□

Boleia

Transportes

□

A Pé

Atividades a que se propõe colaborar:

□
□
□
□

Apoio no Gatil
Apoio no Canil
Apoio na gestão de conteúdos online da UZ
Família de Acolhimento Temporário (FAT)

□
□
□
□

Limpeza e Manutenção das Boxes ou Gatis
Participação em Campanhas
Transporte de Animais
Trabalhos na sua área profissional

Disponibilidade (semanal ou quinzenal?)
S

T

Q

Q

S

S

D

Indique o/s dia/s da semana em que pensa
trabalhar na UZ.
(Preencher se não for apenas FAT)

O horário para trabalho de voluntariado no canil da UZ é das 14h às 17h podendo excecionalmente ser alterado para a
realização de eventos extraordinários.

_______________________________

Lisboa ____/____/20____

(O PROPOSTO)

Por favor, anexe uma cópia do seu Cartão de Cidadão e envie este formulário para
uniaozoofila.voluntarios@gmail.com.
Em caso de o proposto ser menor deverá ter autorização expressa assinada pelos pais ou tutores que
deverá ser enviada em anexo a esta ficha.
É da responsabilidade do voluntário(a) da UZ comunicar qualquer mudança de residência, telemóvel
e/ou email acima indicados. O voluntário assume a responsabilidade por qualquer acidente que
possa ocorrer dentro das instalações da União Zoófila, uma vez que a UZ não possui seguro de
responsabilidade civil a abranger voluntários.

Rua Padre Carlos dos Santos, 1500-901 Lisboa
www.uniaozoofila.org

