Servas on line
Como entrar:
Vá ao site www.servas.org no seu navegador.
Se necessário, altere o idioma e, então, clique em Meu Servas.

Atenção: se você estiver usando um smartphone, clique no ícone
“Entrar” (cadeado)
1. Entre com seu nome de usuário, ou com o e-mail no primeiro
campo.
2. Entre com sua senha no segundo campo.
Clique em “Entrar”
MENU INGRESSAR ENTRAR
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Se você não tiver uma senha ou se esqueceu:
Clique em “Esqueci minha senha”, digite seu e-mail e clique em
“Enviar uma nova senha”. Será enviado a você um e-mail com o
assunto: “informação de novo login para XX no Servas Online”, que
lhe dará, então, uma nova senha.
Atenção: se você não receber o e-mail, por favor, verifique em sua
caixa de Spam do seu e-mail. Às vezes acontece de a mensagem ir
para lá.

Como editar seu perfil:
Após acessar o site www.site.org, clique em Meu Perfil.

Você será direcionado a esta página:
Este botão lhe permite
editar seu nome, o nome
de usuário e senha

Nesta página, você pode alterar sua foto (que será usada, também,
na sua LOI – Carta de Apresentação). Você poderá imprimir sua
LOI a qualquer tempo. O Selo Eletrônico será posto na sua LOI,
desde que você esteja em dia com a taxa de emissão.
Existem cinco blocos do Meu Perfil que você pode editar. Para
editá-los, você deverá, primeiro, clicar no botão no final de cada
bloco.
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1). Meu Perfil: aqui você pode editar seu nome, nome de usuário e
senha. Outros detalhes podem ser completados pela Administração
do Servas.
2). Carta de Apresentação (LOI- Letter of Introduction):
experiências pessoais: apresente-se, escreva o que você acha
que os anfitriões devem saber de você, sua ocupação, interesses e
hobbies, etc.
contato no caso de emergência: informe número de telefone de
uma pessoa próxima que não esteja viajando com você
outro membro Servas que esteja viajando com você: informe o
nome
países a serem visitados: lista não necessariamente exaustiva
3). Informações Básicas: idade, sexo, ocupação, etc.
cidade mais próxima: escolha uma cidade importante e conhecida
próxima a sua, de modo que os visitantes possam, facilmente,
achar seu endereço no mapa.
idioma: informe os idiomas que você fala e marque-os como Básico
ou Fluente
localize-me no mapa: clique no texto vermelho “localize-me no
mapa”
Arraste o cursor para
o local onde você
quer que ele fique

Clique no marcador vermelho e arraste-o para seu endereço. Se
você movê-lo para a extremidade do mapa, ele vai “andar” para
cimapara baixo ou para esquerdadireita. Aproxime ou afaste o
mapa usando a rodinha central do seu mouse.
Quando você estiver satisfeito com o posicionamento do marcador
no mapa, clique no “X” no topo superior direito e seu mapa estará
salvo.
como chegar lá: dê instruções detalhadas de como chegar ao seu
endereço, ou se você quiser, só digite “telefone para orientações”.
adicione mais endereços: no caso de você ter dois ou mais
endereços, por exemplo, uma casa de praia.
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4). Mais sobre mim:
vive com: informe nome(s) de outro(s) adultos que mora(m) com
você
filhos: informe nome, gênero e ano de nascimento dos filhos que
ainda moram com você; exemplo: João (m 2005), Maria (f 2002).
categoria de membro: viajante, anfitrião, anfitrião por um dia
membro Servas desde: informe o ano em que você ingressou no
Servas
viajante Servas desde: informe o ano em que você começou a
viajar pelo Servas.
interesses: informe seus hobbies, atividades em tempo-livre e
interesses.
organizações: informe as organizações das quais você é membro.
Exemplo: Cruz Vermelha, Anistia Internacional
outros dados 1&2: informe algo que você gostaria que os
visitantes soubessem, como “posso emprestar bicicleta”, “você pode
visitar meu trabalho”, “moro próximo a museus”.
país(es) visitado(s): informe o(s) país(es) que você já visitou
país(es) onde morou: informe o(s) país(es) nos quais já morou
mais informações sobre mim: mais informações que você quer
que os outros membros Servas saibam a seu respeito; exemplo:
Internet pode ser usada.
entrevistador(a): informe o nome da pessoa que o entrevistou
quando você se tornou membro Servas.
data da entrevista: quando você foi entrevistado(a)
5). Hosting: Nº de hóspedes, Notificação Prévia, Meios de Contato,
etc.
Para editar este bloco, você deve, primeiro, clicar no botão no final
deste mesmo bloco.
período de férias: informe período no qual estará ausente; se
preferir, pode deixá-lo em branco.
nº de pessoas que pode receber: informe os tipos de hóspedes
que você pode acomodar. Assinale a 1ª caixa se você quiser
especificar qual o tipo de hóspede e, em seguida, o nº de hóspedes
na 2ª. caixa.
famílias são bem-vindas: escolha SIM se você pode acomodar
famílias com crianças.
jovens são bem-vindos: escolha SIM se você pode receber
membros jovens, isto é, menores de idade que estão viajando sem
os pais e têm uma LOI válida e específica para jovens.
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quero mais viajantes: informa aos visitantes que eles serão
especialmente bem-vindos.
avisar com antecedência de ... dias: informe o nº de dias com os
quais precisa ser avisado antes da chegada de viajantes.
não é necessário avisar com antecedência: você não precisa ser
notificado com antecedência pelo viajante.
melhor meio de contato: informe como você prefere que os
viajantes se comuniquem com você: e-mail, telefone, carta, etc.
saco de dormir: avise o viajante se é necessário saco de dormir ou
lençóis.
fumante: assinale se é permitido fumar dentro da sua casa.
sigo dieta especial: você é vegetariano ou tem alguma restrição
alimentar na sua casa.
animais de estimação: você tem animais de estimação em casa.
somente hospedagem: você não oferece refeições aos viajantes.
uso de cozinha: anfitriões permitem que viajantes usem a cozinha
para o preparo de refeições
acessibilidade: informe se a sua casa é acessível para pessoas
com necessidades especiais (cegos, surdos, cadeira de rodas, etc.)
estadia prolongada é possível: se viajantes podem ficar mais
tempo além dos tradicionais dois dias.
viajantes de última hora: você aceita viajantes de última hora
troca de residências: você se interessa em trocar sua residência
com membros Servas por um determinado período de tempo
acampamento é possível: viajantes podem acampar na sua casa.
hóspede por um dia (Day Host): você não pode oferecer
acomodação, mas quer encontrar viajantes e, talvez, mostrar sua
cidade.
Atenção: quando você terminar de editar cada bloco, você deve
clicar no botão de Atualizar no final do bloco, antes de começar o
próximo.
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Como encontrar membros:
Atenção: se você estiver usando um smartphone, clique no ícone
“Entrar” (cadeado)
MENU INGRESSAR ENTRAR

Filtros:
selecione um país: escolha um país que você deseje
selecione uma região: você pode limitar sua busca para somente
uma região específica do país que procura
interesses: (livre preenchimento) digite as coisas pelas quais você
se interessa ou pelas quais gostaria que os anfitriões se
interessassem
cidade mais próxima: a cidade mais próxima que os anfitriões
informaram nos perfis deles
escolha um idioma: os idiomas que os anfitriões informaram
nº de pessoas que pode hospedar: quantos homens, mulheres,
casais, etc.
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Mais opções:
quero mais viajantes: os anfitriões informaram que desejam mais
viajantes.
não é necessário avisar com antecedência: os anfitriões não
necessitam de um aviso antecipado da sua chegada, mas é melhor
telefonar antes.
saco de dormir: anfitriões pedem que você leve seu próprio saco
de dormir ou lençóis.
fumantes: anfitriões permitem fumar em casa
sigo dieta especial: anfitriões seguem dieta especial (vegetariana,
vegana, sem glúten, etc.)
somente hospedagem: anfitriões só oferecem acomodação para
dormir
uso de cozinha: anfitriões permitem que viajantes usem a cozinha
para o preparo de refeições
acessibilidade: a casa do anfitrião é acessível para pessoas com
necessidades especiais (cadeira de rodas, etc.)
estadia prolongada é possível: você pode ficar mais tempo do
que o normal (dois dias) se o anfitrião convidá-lo.
viajantes de última hora: anfitriões aceitam viajantes de última
hora
troca de residências: anfitriões se interessam em trocar
residências com membros Servas por um período curto de tempo
famílias são bem-vindas: anfitriões aceitam família com filhos
jovens são bem-vindos: membros jovens do Servas são aceitos
acampamento é possível: você pode acampar na propriedade do
anfitrião
hóspede por um dia (Day Host): o anfitrião não pode oferecer
acomodação, mas quer encontrar viajantes e, talvez, mostrar o local
onde vive.
Atenção: quanto mais filtros você adicionar a sua procura,
menos anfitriões aparecerão na sua lista.
Você pode exibir os resultados de sua busca em dois formatos: Ver
no Mapa ou Ver Lista.
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Ver no Mapa:
Você pode dar um zoom, aproximando ou afastando, usando os
ícones “+” ou “-“ na parte superior à esquerda do mapa, ou usando
a rodinha central na parte superior do seu mouse.
Centralize o mapa, pressionando o botão esquerdo do seu mouse e
movendo o mapa para a posição solicitada.
O número no círculo mostra quantos membros existem na
localidade. Clique no número e, depois, na bolha amarela para
exibir maiores detalhes sobre este membro.
Ver na Lista:
No final da página, você pode (1) alterar o filtro, (2) enviar uma
mensagem para os membros que você marcou ou (3) imprimir uma
lista da sua seleção.
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Clique em (4) Ver Perfil Completo para visualizar toda a
informação disponível sobre um determinado membro. Você pode,
também, (1) adicionar os nomes a sua lista de Amigos Servas ou
(2) enviar uma mensagem para este membro.
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