
Favor responder o questionário abaixo: 
Só identifique-se, ao final deste questionário, se tiver interesse em realizar trabalho 

voluntário. De qualquer forma, é importante que você responda este questionário, pois ele 
servirá como importante fonte de pesquisa. 

Atenção: 
Mesmo que já tenha preenchido este questionário alguma vez, pedimos-lhe a gentileza

de respondê-lo novamente, assim teremos informações sempre atualizadas. 

1) Acha importante o trabalho de ajudar o próximo? 

[    ] SIM [    ] NÃO 

2) Já realizou algum trabalho solidário? 

[    ] SIM [    ] NÃO 

3) Em caso positivo, como participou? 

[    ] Trabalho voluntário [    ] Doação [    ] Trabalho e doação 

4) Em caso negativo, por que nunca participou? 

[    ] Falta de tempo 
[    ] Excesso de voluntários no centro que frequenta 
[    ] Distância de sua casa 
[    ] Restrição de idade 
[    ] Não se adaptar ao grupo 
[    ] Não se adequar às normas da entidade 
[    ] Outros: ___________________________________________________ 

5) Caso tenha interesse em realizar trabalho voluntário, qual área escolheria:
Obs.: Pode ser marcada mais de uma opção. 

[    ] Saúde [    ] Educação [    ] Evangelização 
[    ] Mediunidade [    ] Social [    ] Outro:_______________ 

6) Prefere trabalhar voluntariamente com público de que faixa de idade?
Obs.: Pode ser marcada mais de uma opção. 

[    ] Não tenho preferência [    ] Infantil [    ] Jovem 
[    ] Meia idade [    ] Terceira idade 

7) Atualmente faz algum trabalho voluntário? 

[    ]SIM [    ]NÃO 
Caso a resposta tenha sido SIM, onde? 
_______________________________________________________ 
Em que dia e horário da semana? __________________________________ 

8) Em relação à Doutrina Espírita você: 

[    ] Não é espírita [    ] É simpatizante [    ] É espírita



9) Se você é espírita, escreva os nomes dos dois principais livros espíritas que você 
leu: 

Obs.: Essa solicitação é apenas para efeito de pesquisa.

1)____________________________________________________________

2)____________________________________________________________ 

Caso queira participar de nosso trabalho voluntário, solicitamos que preencha os 
espaços abaixo. 

Obs.: Se não tiver telefone pessoal e nem telefone para recados, procure nosso 
Departamento de Trabalho Voluntário. 

Nome:_________________________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________
___________________, número: _____, complemento: __________, bairro: ___________ 

Cidade:_______________________________ CEP: ___ ___ . ___ ___ ___ - ___ ___ ___ 

Telefone:___________________________ E-mail: _______________________________ 

RECADO? 

Atenção: Caso não tenha telefone, favor deixar o número de telefone de alguma pessoa do 
seu relacionamento com quem possamos deixar recado: 

Nome de quem receberá o recado: ____________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________ 


