MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS

EDITAL DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO nº 01/2017
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) torna público que estão
abertas inscrições para Serviço Voluntário no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das
Tartarugas Marinhas e Biodiversidade Marinha do Leste (CENTRO TAMAR/ICMBio),
voltados para Sede, em Vitória-ES, Base em Guriri-São Mateus-ES e Base em RegênciaLinhares-ES. A prestação de serviços ocorrerá de acordo com a Lei Federal nº 9.608/1998 e a
Instrução Normativa ICMBio nº03/2016. A seleção será feita regionalmente para cada
município Linhares, São Mateus e Vitória, no Espírito Santo.
1. OBJETIVOS
1.1. Incentivar a participação da sociedade na gestão, no manejo e na conservação das tartarugas
marinhas que ocorrem no litoral brasileiro;
1.2. Promover a experiência prática da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais
aos voluntários.
1.3. Aprimorar conhecimentos e habilidades dos voluntários, contribuindo para seu crescimento
pessoal e profissional.
1.4. Melhorar a capacidade operativa do ICMBio no CENTRO TAMAR/ICMBio por meio do
reforço dado pela atuação de voluntários.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. Considera-se serviço voluntário no âmbito do ICMBio a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física.
2.2. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou a fim, nem poderá substituir cargo ou função prevista no quadro funcional do
ICMBio.
2.3. A prestação dos serviços será formalizada através de documento denominado Termo de
Adesão ao Serviço Voluntário e Plano de Trabalho, celebrado entre o TAMAR/ICMBio e o
voluntário.
3. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1. O trabalho voluntário a que se refere este edital compreende o período de 1 ano contados a
partir da data de assinatura por parte do voluntário do Termo de Adesão ao Programa
Voluntariado do ICMBio e de assinatura do respectivo Plano de Trabalho no Centro
Tamar/ICMBio.
3.2. A carga horária mínima do Serviço Voluntário no Centro TAMAR/ICMBio – Sede, em
Vitória e Bases do Tamar em Guriri e Regência será de 15 horas semanais – 3h/dia.
3.3. Os dias e horários de atuação serão definidos conforme disponibilidade do Voluntário, em
acordo com os gestores do TAMAR em Vitória, São Mateus e Linhares.
3.4. As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários são vinculadas aos temas
“Administrativo” e “Pesquisa e Monitoramento”.
4. O VOLUNTÁRIO

4.1. Requisitos:
4.1.1. Possuir carteira de identidade ou qualquer outro documento público de identificação;
4.1.2. Ser maior de 18 anos;
4.1.3. Estar devidamente capacitado quanto as ações do ICMBio e normas da unidade
organizacional.
4.1.4. Ter formação, experiência ou estar cursando cursos técnicos e de graduação nas áreas de
administração e áreas afins, biologia, oceanografia, veterinária, engenharia ambiental, educação
ambiental, turismo e comunicação, bem como em demais cursos técnicos ou graduações
relacionadas direta ou indiretamente à área ambiental.
4.1.5. Ser comunicativo e proativo; saber trabalhar em grupo; ter interesse pela conservação da
biodiversidade e dos recursos naturais.
5. SELEÇÃO
5.1. Todos os candidatos deverão encaminhar sua ficha de inscrição preenchida para o e-mail:
centrotamar@icmbio.gov.br, tendo como Assunto: Voluntário para a vaga de Vitória,
Voluntário para a vaga de Linhares ou Voluntário para a vaga de São Mateus. A ficha se
encontra disponível em http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
5.2 O prazo para o envio das fichas com as inscrições dos candidatos será de 16/02/17 a
24/02/17. Na primeira fase haverá análise das fichas dos candidatos e em uma segunda etapa
haverá entrevista aos candidatos selecionados na primeira etapa. O resultado final será
divulgado dia 10/03/17.
5.3 Os candidatos interessados em atuar em Vitória deverão informar que estão se inscrevendo
para atuar na Sede do Centro TAMAR/ICMBio (endereço: Avenida Nossa Senhora dos
Navegantes, 451, Edifício Petro Tower, 16º andar, sala 1601, Vitória-ES).
5.4 Os candidatos interessados em atuar como voluntários na Base do TAMAR em Guriri, São
Mateus-ES deverão informar que estão se inscrevendo para atuar na Base do TAMAR em Guriri
(endereço: Avenida Oceano Atlãntico, S/Nº, Bairro Guriri Norte).
5.5 Os candidatos interessados em atuar como voluntários na Base do TAMAR em Regência,
Linhares-ES deverão informar que estão se inscrevendo para atuar na Base do TAMAR em
Linhares-ES (endereço: Rua Principal, s/n, Vila de Regência, Linhares-ES).
5.6 A seleção será feita com base na análise da ficha de inscrição e em entrevista. As entrevistas
acontecerão regionalmente. A entrevista aos candidatos à vaga de Administrativo acontecerá na
Sede do TAMAR/ICMBio, em Vitória-ES. A entrevista aos candidatos à vaga de Pesquisa e
Monitoramento acontecerá nas Bases do TAMAR/ICMBio em São Mateus e Linhares.
5.7 Os voluntários selecionados serão comunicados e deverão se apresentar no dia de início de
sua atuação, no endereço de atuação como voluntário (se Vitória, Linhares ou São Mateus) com
cópia dos documentos pessoais (RG e CPF, ou carteira de habilitação) para assinatura de Termo
de Adesão e Plano de Trabalho.
6. VAGAS
6.1. Serão ofertadas 5 (cinco) vagas simultaneamente, sendo 1 (uma) vaga para administrativo
em Vitória; 02 (duas) vagas para Pesquisa e Monitoramento em Guriri; e 02 (duas) vagas para
Pesquisa e Monitoramento em Regência.
6.2 A escala de cumprimento das 15 horas semanais (3h/dia) do voluntário em cada localidade
será acordada entre os gestores em Vitória, Guriri e Regência com o voluntário selecionado.
6.3 Atividades a serem desempenhadas pelos voluntários:
Voluntário da Base Tamar, em Guriri, São Mateus-ES: Auxílio nas ações de educação
ambiental, interface com o público, pesquisa e monitoramento nas áreas de desovas de
tartarugas marinhas, ninhos, bem como auxílio nas ações de organização da Base e
sistematização de dados. Apoio em eventos, palestras em escolas e outras ações dentro do
município de São Mateus; apoio ao serviço administrativo/escritório da Base e apoio às
atividades relacionadas ao monitoramento dos ninhos de tartarugas na praia.
Voluntário da Base Tamar, em Regência-ES: Auxílio nas ações de educação ambiental,
interface com o público, pesquisa e monitoramento nas áreas de desovas de tartarugas marinhas,
ninhos, bem como auxílio nas ações de organização da Base e sistematização de dados. Apoio

em eventos, palestras em escolas e outras ações dentro do município de Linhares; apoio ao
serviço administrativo/escritório da Base e apoio às atividades relacionadas ao monitoramento
dos ninhos de tartarugas na praia.
Voluntário da Sede do Tamar, em Vitória-ES: Auxílio nas ações de organização documental,
escaneamento e sistematização processual, além de possível auxílio na geração de informações,
como textos relacionados às tartarugas marinhas, e que venham balizar as análises de impacto e
de licenciamento ambiental nas áreas de ocorrência dessas espécies.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O ICMBio oferece aos Voluntários, por meio do Centro TAMAR/ICMBio, uniforme para
identificação (colete e crachá para uso durante o trabalho.
7.2. Os voluntários receberão um certificado contendo a área temática de atuação, o período e a
carga horária das atividades desenvolvidas no Centro TAMAR/ICMBio.
7.3. Todos os voluntários selecionados participarão de capacitação que será promovida no
primeiro dia de trabalho.
7.4. Mais informações podem ser consultadas na Sede do Centro TAMAR/ICMBio (Avenida
Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edifício Petro Tower, 16º andar, sala 1601, Vitória-ES,
CEP 29.050-335; Fone: (27) 3222-1417 ou nas Bases do Tamar em São Mateus - Avenida
Oceano Atlântico, S/Nº, Bairro Guriri Norte, São Mateus-ES - Fone: (27) 99600.9248 ou em
Linhares - Rua Principal, s/n, Vila de Regência, Linhares-ES - Fone: (27) 3274-1905.
Vitória-ES, 14 de fevereiro de 2017.
JOAO CARLOS ALCIATI THOMÉ
Analista Ambiental – ICMBio
Coordenador do CENTRO TAMAR

