REGULAMENTO VOLUNTARIADO LABORATÓRIO CRIATIVO
O Laboratório Criativo vai voltar e quer contar contigo!
O programa de voluntariado do Laboratório Criativo será parte vital de um projeto cultural de
referência que explora as novas vertentes da arquitetura e do design aplicadas a um contexto
urbano e sociocultural específico, onde os voluntários terão a oportunidade de contactar com
os temas desenvolvidos e com os diversos participantes no processo: alunos de arquitetura e
design, programadores, curadores, conferencistas, comunidades residentes e demais
intervenientes.
O LAB procura voluntários para Assistente de Comunicação, Assistente de Sala/Exposição e
Assistente de Produção.
O voluntariado compreende diversos momentos durante o desenvolvimento da atividade,
nomeadamente final do mês de Maio, e durante o mês de Setembro e Outubro de 2015, num
regime de turnos de 4 horas.
Para concorreres ao voluntariado do Laboratório é simples, basta preencheres os campos em
branco na Plataforma de Voluntariado do Laboratório Criativo em
WWW.TRANSFORMA.ORG.PT, enviares o teu CV, um parágrafo de motivação e a tua
disponibilidade horária para lab@transforma.org.pt
\\
Assistente de Comunicação
Dirigido aos que querem ser voluntários antes e durante o período do evento. O voluntário será
responsável por um conjunto de ações que se focam sobretudo na disseminação de
informação ao nível local, regional e nacional, e apoio ao projeto de registo documental das
atividades que irão decorrer no Laboratório.
Assistente de Sala/Exposição
Voluntários para a organização das exposições e conferências. Procuramos voluntários que
nos queiram ajudar antes e durante o evento, na montagem, desmontagem e
acompanhamento das conferências e exposições que compõem o Laboratório.
Assistente de Produção
O Assistente de Produção irá integrar a equipa de Produção do Laboratório.
\\
Ao seres voluntário do Laboratório Criativo, tens:
\ a oportunidade de te relacionares de perto com os convidados, conferencistas, tutores e
outros criativos envolvidos;
\ a oportunidade de poderes participar da construção de um projeto de raiz num contexto real;
\ a oportunidade de ganhar experiência na organização deste tipo de eventos;
\ direito a alojamento, refeições e transportes no âmbito do Laboratório;
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\ direito a receber um certificado da organização que legitima a experiência e poderá ser
indexada no teu CV.
\\
Mais informações: tiago.pombal@transforma.org.pt
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