
ANJOS DE NATAL 2016 

(Exclusivo para Curitiba e Região Metropolitana) 

REGULAMENTO 

1. Apresentação  

O Natal do Palácio Avenida é o cartão postal da cidade de Curitiba e orgulho da população 
local há mais de 25 anos. Cerca de 110 crianças são as protagonistas deste espetáculo ao 
cantar e emocionar os mais de 200 mil espectadores em 9 dias de apresentações. 

Projeto social por trás das janelas 

As crianças de 7 a 13 anos que participam das apresentações do Natal do Palácio Avenida 
fazem parte do Programa Educação. A iniciativa beneficia cerca de 400 crianças e jovens de 
instituições de acolhimento. Ao longo do ano, eles recebem assistência médica e psicológica, 
complemento escolar, formação para o mercado de trabalho e aulas de Canto e Instrumentos 
Musicais. Para esta última iniciativa, cerca de 80 crianças de duas escolas municipais também 
participam. 

O Natal do Palácio Avenida é um espetáculo que vai além de música e ajuda transformar a 
realidade social atual. 

Anjos de Natal 

Para que as 9 apresentações, de 45 minutos, sejam um sucesso, mais de 400 pessoas estão 
envolvidas na execução, entre elas, estão os Anjos de Natal. 

Este grupo, formado por aproximadamente 160 funcionários do banco, participa 
voluntariamente dos bastidores da apresentação, auxiliando as crianças durante todo o 
período que antecipa o show e sua estada nas janelas.  

Cada voluntário recebe duas camisetas e crachá de uso obrigatório, além de lanche e 
estacionamento gratuito. 

2. Do Conceito de Voluntariado 

“Art. 1o - Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de 
fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos 
ou de assistência à pessoa. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação 
de natureza trabalhista previdenciária ou afim.” 

3. Sobre os Anjos de Natal  
 

3.1. Quem pode participar: 

Funcionários e estagiários de Curitiba e Região Metropolitana, acima de 18 anos, efetivos e 
não-licenciados com vínculo empregatício com a empresa até o término dos espetáculos 
(18 de dezembro).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9608.htm#art1.


3.2. Compromissos de um Anjo: 

O Anjo é responsável por uma criança que participa do espetáculo Natal do Palácio 
Avenida. Ele deve zelar por sua segurança durante a preparação e subida às janelas e 
também por interagir com ela durante todo o período. Irá ajudá-la a colocar o cinto de 
segurança, figurino e a manusear os adereços. Para tal, receberá treinamento para 
executar suas atividades com tranquilidade e contará com o apoio da Coordenação de 
Anjos e de psicólogos para qualquer imprevisto que venha a acontecer. 

O uso de celulares durante os ensaios e apresentações é expressamente proibido, assim 
como o registro de imagens em fotos e vídeos das crianças participantes do espetáculo, 
conforme determinação do Ministério Público Estadual. 
 Todos os voluntários aprovados no processo seletivo deverão assinar o Termo de Adesão a 
este trabalho voluntário e o Termo de Cessão de Imagem e Som. Os formulários  serão 
entregues durante o treinamento. 

3.3. Tempo de dedicação para a atividade: 

Voluntários que desejam atuar como “Anjos de Natal” devem estar cientes de que a 
participação no treinamento, ensaios gerais e, no mínimo em, 7 apresentações é 
obrigatória. O comprometimento do voluntário será de, pelo menos, 12 dias entre 
outubro, novembro e dezembro de 2016. 

4. Cronograma de participação 

INSCRIÇÕES: 14 a 25 de setembro  

TREINAMENTO: 25, 26 ou 29 de outubro (funcionário deverá optar por 1 dia no formulário 
de inscrição) 

ENSAIOS GERAIS (obrigatórios): 24 a 27 de novembro, das 18h30 às 21h 

APRESENTAÇÕES:  de 02 a 18 de dezembro, sempre as sextas-feiras, sábados e domingos, 
das 18h30 às 21h 

As datas podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

5. Sobre as inscrições 

Após ler o regulamento e os critérios de seleção, os funcionários que desejam participar da 
seleção para Anjos de Natal devem preencher o formulário disponível no Portal Voluntários 
Bradesco, até o dia 25 de setembro. 

As inscrições serão aceitas apenas pelo site, lembrando que uma vez preenchido e enviado o 
formulário, não é possível altera-lo. Caso seja necessário fazer alguma alteração, por favor, 
escreva para o perfil da Coordenação de Anjos disponível no Portal Voluntários Bradesco 
(www.voluntariosbradesco.com.br). 

Importante: A inscrição é apenas o primeiro passo e não garante a participação do voluntário 
no espetáculo.  

http://www.voluntariosbradesco.com.br/
http://www.voluntariosbradesco.com.br/
http://www.voluntariosbradesco.com.br/


6. Sobre os critérios de seleção 

Com o objetivo de dar a oportunidade para diferentes colegas participarem do espetáculo, 
foram estabelecidos critérios de seleção com pontuação. Após a avaliação dos critérios, os 
funcionários com a maior pontuação estarão aptos a participar da próxima etapa: o 
treinamento. Somente após a conclusão do treinamento é que o funcionário estará apto a ser 
um Anjo de Natal. 

Abaixo os critérios e a pontuação para cada um deles: 

1º Critério: Participação nas apresentações 

O funcionário poderá optar por participar em: 
9 apresentações (todos os dias) => 30 pontos 
8 apresentações (poderá faltar em 1 dia de espetáculo) => 20 pontos 
7 apresentações (poderá faltar em 2 dias de espetáculo) => 10 pontos  

2º Critério: Experiência com voluntariado 

Uma das formas de avaliarmos o comprometimento e dedicação do inscrito será por meio da 
análise de sua participação nas ações voluntárias promovidas pela empresa. Neste segundo 
critério, avaliaremos o histórico de participação do funcionário nas ações realizadas em 2015. 

A avaliação será feita por meio do registro no Portal dos Voluntários. 

Aqueles que participaram de uma ou mais ações voluntárias* promovidas pelo banco, 
acumulam, mais 20 pontos. 

*Com exceção da ação Natal do Palácio Avenida, uma vez que esta iniciativa será contabilizada 
no 4º critério. 

3º Critério: Experiência com voluntariado infantil 

Aqueles que participaram, no ano de 2015, de uma ou mais ações voluntárias que tiveram 
como beneficiários crianças*, acumulam mais 20 pontos. 

A avaliação será feita por meio do registro no Portal Voluntários Bradesco. 

*Com exceção da ação Natal do Palácio Avenida, uma vez que esta iniciativa será contabilizada 
no 4º critério. 

4º Critério: Anjos Veteranos e funcionários Bradesco (até setembro/2016) 

Serão avaliados dois perfis: 

Anjos Veteranos: aqueles que participaram do Natal do Palácio Avenida em uma das 
apresentações dos três últimos anos*, somam 20 pontos. 

Funcionários Bradesco (até setembro/2016): aqueles, com comprovação na base de Recursos 
Humanos, somam 20 pontos.  

http://www.voluntariosbradesco.com.br/


Critérios de desempate: 

Caso seja identificado empate entre um grupo de funcionários com a mesma pontuação será levado 
em conta para o desempate: 

1º Quantidade de ações voluntárias – comprometimento 
2º Tempo de Casa – reconhecimento 

Após o encerramento do período de inscrições, os voluntários aprovados no Processo Seletivo 
receberão o retorno por e-mail.  

5º Critério: Participação no Treinamento 

Os funcionários aprovados serão convidados a participar do treinamento que tem por objetivo 
prepara-los para executar a função de Anjo de Natal. 

Somente aqueles que comparecerem ao treinamento, comprovada a participação pela lista de 
presença, estarão aptos a participar do espetáculo. 

7. Canal de apoio para dúvidas e sugestões: 

As mensagens devem ser direcionadas para o perfil da Coordenação de Anjos no Portal 
Voluntários Bradesco (www.voluntariosbradesco.com.br). 

8. Aceitação do Regulamento 
 

8.1. Com o ato da inscrição na ação Anjos de Natal 2016 os participantes aceitam, 
automaticamente, as condições no presente Regulamento.  

8.2. O Banco Bradesco poderá alterar e atualizar o Regulamento a qualquer momento, sem 
aviso prévio, sendo sempre responsabilidade do participante verificar a versão mais 
recente, que estará disponível no Portal Voluntários Bradesco. 

8.3. Os participantes estão cientes de que as informações enviadas para a ação passarão a 
ser públicas, ou seja, os conteúdos poderão ser usados pela equipe organizadora nos 
canais de comunicação internos ou externos do Bradesco. 

http://www.voluntariosbradesco.com.br/
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