
Manual do Portal do  

Voluntariado BB 



Portal do Voluntariado BB 

Por meio do Portal do Voluntariado BB você poderá participar de 
ações promovidas pelo Banco do Brasil ou por seus colegas, 
compartilhando experiências e inspirando uns aos outros.  
 
Você também poderá divulgar suas próprias inciativas e recrutar 
voluntários, além de publicar fotos, depoimentos e resultados das 
suas ações voluntárias.  
 
 
Seja bem-vindo a rede que ajuda você a ajudar todo mundo!  



Homepage 

Últimas notícias 
do Programa de 
Voluntariado 



Cadastre-se no Portal 
 
Ao se cadastrar no portal, você poderá interagir com outros voluntários, participar de 

ações e publicar textos.  

Homepage 

Passo-a-passo: 
1. No centro da tela, clique em 

“Quero participar!” 

2. Preencha os campos 
solicitados e aguarde o e-
mail de confirmação de 
cadastro 

3. Ao receber o e-mail, clique 
no link que encontrará na 
mensagem 

DICA: se não receber o e-mail em 
sua caixa de entrada, verifique a 
caixa de Spam. 



Conhecendo seu perfil 

Contatos e 
páginas com 

os quais você 
possui vínculo 

Recados 
deixados por 
seus colegas 

Links para editar 
seu perfil e criar 
conteúdos na rede 

Novidades 
da sua rede 
e 
mensagens 
recebidas. 

Suas últimas 
atividades  

no site  



Interagindo com outros voluntários 
Ao visitar o perfil de um voluntário, você pode deixar um comentário ou enviar 
mensagens privadas. Você também pode dar um selo de reconhecimento, como verá 
mais a frente. 

Você pode  
acompanhar as 

últimas atividades 
do seu colega e as 

páginas que ele 
segue!  

Página de perfil do usuário 



 Participando de Ações Voluntárias  
Busque oportunidades de atuação voluntária na aba “Ações”. Você deverá escolher 
um tema de ação para participar e então clicar em uma de suas ações relacionadas.  
Ao encontrar uma ação da qual deseja participar, clique em “Quero Participar”. Além 
disso, você também pode criar ações que você organiza através do botão “Publicar 
ação”.  

Tela de Ações Detalhe da página de uma ação 

Dica: se por algum motivo não puder ir, você pode cancelar sua 
inscrição no mesmo lugar em que clicou para se inscrever. 



Publicando uma ação 
Crie uma ação para registrar as iniciativas voluntárias feitas por você ou seu grupo. 
Você pode divulgar uma ação que ainda vai acontecer ou registrar uma ação 
realizada. 

Passo-a-passo 
1. Vá em “ Ações” no menu superior e no 

centro da página clique em “Publicar ação”; 

2. Clique em “Ação Independente”; 

3. Preencha os campos da ação. Seja claro 
sobre os objetivos da ação e sobre como o 
voluntário poderá ajudar! 

4.  Não deixe de incluir  o registro da sua ação! 
Escolha uma foto para ser publicada no 
perfil da página ( PNJ e JPGE). 

5. Não esqueça de incluir a região onde foi 
realizada a ação. Exemplo: SP, RJ, DF.  

DICA: se você estiver registrando uma ação já realizada, 
marque o status dela como “realizada” e preencha os 
resultados na tela seguinte. 

Página de criação da ação 



Criando um Comitê  

Passo-a-passo 

1. No menu superior clique em “Páginas > 

Gepes/Comitês”.   

2. Na tela seguinte, clique no botão 

“Cadastrar Gepes/Comitê” 

3. Preencha as informações e clique em 

“salvar”. 

Dicas: 

• É possível passar a liderança do grupo para 

um ou mais voluntários líderes.  

• É possível relacionar o grupo com outra 

página: ação, instituições, por exemplo. 

Veja mais pra frente como fazer isso. Página de comitês 



Participando de um Comitê ou Seguindo um Gepes 
Para fazer parte de um Comitê, você deve clicar em “Sou Membro” no canto 
esquerdo da tela. Já para seguir um Gepes e saber todas as novidades do 
grupo, você deve clicar em “Seguir”. 



Registrando resultados da ação 
Depois de realizar a ação, é importante registrar os resultados. Além de motivar os 
participantes, isso contribuirá para o aprimoramento do Programa de Voluntários. 

Passo-a-passo 
1. No menu da ação, clique na opção 

Resultados e depois em “Inserir/editar 
resultados”.  

2. Na tela seguinte, preencha os campos 
solicitados. Nos detalhes de atividades e 
material arrecadado, preencha apenas os 
que foram feitos na ação. 

3. Confira o campo “tempo médio de 
dedicação por voluntário”, pois todos os 
inscritos acumularão estas horas em seu 
cadastro. 

4. Descreva como foi a ação e clique no 
botão “Salvar e fechar ação”. 

DICA: Incentive os participantes a 
acrescentarem fotos e comentários sobre a 
ação!  



Trocando selos de reconhecimento 

Para homenagear um colega ou agradecer por algo que fez, você pode dar um selo de 
reconhecimento. 

Passo-a-passo: 
1. Vá até a página de perfil do seu 

colega e clique no menu “Selos de 
Reconhecimento” e depois em “dar 
selo de reconhecimento” 

2. Na tela que abrir, escolha o selo e 
explique por que ele merece ser 
reconhecido 

3. Clique em Publicar e pronto! O 
selinho irá aparecer no perfil da 
pessoa. 

Detalhe da página de perfil de um voluntário 



Divulgando uma instituição 
Se você conhece uma ONG ou projeto social bacana, pode divulgá-la no Portal. Você 
pode também convidar um representante da entidade para liderar a página 
cadastrando oportunidades de voluntariado. 

Passo-a-passo 
1. Clique em Páginas  e escolha a opção 

“Instituição”, preencha as informações sobre a 
entidade e clique em “salvar”. 

2. Para que uma pessoa da entidade tenha 
acesso ao portal, vá em sua pagina de perfil e 
clique em “convidar para a rede”.  

3. A pessoa receberá um e-mail contendo um link 
para se cadastrar. Quando ela fizer isso, você 
será notificado. 

4. Depois que ela tiver feito isso, transfira a 
liderança para ela (veja “transferindo a 
liderança de uma página”) 



Convidando amigos e parentes para a rede 
Você também pode convidar seus amigos e familiares para participar de ações, 
juntando-se à rede.  

Passo-a-passo 
1. Clique na sua foto no canto direito da tela e 

depois em “Convidar para a rede”. 

2. Na tela seguinte, insira o e-mail das pessoas 
que deseja convidar. 

3. A pessoa receberá um convite por e-mail para 
se cadastrar como convidado. 



Obrigado! 


