Férias Solidárias 2015
Condições para participação
O presente documento estabelece os termos e condições sob as quais os
empregados do grupo ArcelorMittal podem participar em um dos projetos do
Férias Solidárias.
Os seguintes critérios serão levados em consideração para a seleção dos
participantes:
Critérios
1. Somente os empregados de qualquer uma das empresas do Grupo
ArcelorMittal, que estão na empresa há pelo menos dois anos e têm um contrato
permanente podem participar.
2. Experiência anterior em voluntariado será altamente apreciada.
3. Os candidatos devem ter a capacidade de adaptação a outros países e culturas.
4. Os candidatos devem ter a capacidade de trabalhar em equipe.
5. A motivação do candidato em participar será levada em consideração.
F THE VACACIONES SOLDIARIAS PROGRA
Calendário
Os projetos acontecerão entre Março e Setembro de 2015.
O local e as datas de partida e retorno serão anunciados quando as vagas tiverem
sido distribuídas.
Atividades
Os voluntários participantes devem se comprometer a executar as tarefas que lhes
forem atribuídas. Os voluntários participantes serão convidados a assinar um
acordo em que os compromissos de cada parte são definidos.
Algumas das atividades que os voluntários podem ser solicitados a participar são:
• Atividades de construção
• Organização e / ou participação em oficinas
• Reforma de infraestruturas na comunidade

Esta lista é dada a título de exemplo e pode variar dependendo do projeto, seus
requisitos e localização. Todas as atividades serão planejadas em função das
necessidades do projeto.
Despesas
Os custos cobertos pela ArcelorMittal incluem:
• Voos provenientes do país de origem para o país de destino e voo de volta (o
transfer para o aeroporto e do aeroporto para casa não está incluído).
• Seguro de Viagem.
• Hospedagem, café da manhã, almoço e jantar durante o projeto voluntário.
4. 4. APPLICATIONS
O processo de inscrição
Os empregados interessados em participar desta iniciativa devem preencher o
formulário de inscrição, em inglês, e enviar para:
solidarity.holidays@arcelormittal.com
O prazo para se candidatar termina em 20 de fevereiro de 2015.
Um comitê liderado pela área de Responsabilidade Corporativa mundial
selecionará os participantes, levando em consideração os critérios acima
mencionados.
A seleção dos participantes do programa Férias Solidárias 2015 terá o prazo
máximo de 30 dias, a partir do encerramento das inscrições, em 20 de fevereiro.
A última etapa do processo de seleção consistirá em uma entrevista
(pessoalmente ou por telefone) conduzida pelo representante de
Responsabilidade Corporativa no país.

Os participantes selecionados se comprometem a:
1. Apresentar a fotocópia do passaporte (digital), válido por pelo menos seis
meses antes do vencimento do documento, em até 15 dias úteis após serem
notificados da seleção para o programa.

2

2. Participar dos eventos de informação, como conference calls e procedimentos
que serão organizadas pela ArcelorMittal antes da viagem.
3. Assinar todos os documentos relacionados à sua participação no projeto,
incluindo o contrato.
4. Estar no local designado, onde as atividades de voluntariado serão realizadas
durante o período pré-estabelecido.
5. Realizar as atividades atribuídas durante o período do programa. Os voluntários
participantes serão integrados à equipe da ONG parceira no país selecionado.
6. Mostrar respeito em todos os momentos às crianças, famílias e comunidades
com quem estarão trabalhando.
7. Participar das atividades de acompanhamento que serão realizadas para avaliar
os resultados das atividades de voluntariado.
8. Participar na elaboração do relatório sobre as atividades realizadas quando o
projeto chegar ao fim.
9. Participar em qualquer atividade organizada pela ArcelorMittal, visando a
comunicar o projeto aos funcionários e / ou outros públicos.
10. Os voluntários participantes deverão se adaptar às inconveniências que irão
encontrar durante esta experiência. Em alguns casos, o projeto Férias Solidárias
será desenvolvido em países onde as condições de vida são muito difíceis e
diferentes do que estamos acostumados.
A ArcelorMittal reserva-se o direito de expulsar qualquer participante por motivos
disciplinares e reivindicar todas as despesas desembolsadas.
No caso de um empregado deixar de participar do projeto Férias Solidárias devido
a uma razão que não é uma emergência, todas as despesas serão de sua
responsabilidade.
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