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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA

O Programa de Voluntariado da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG), sob gestão
compartilhada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), foi
criado de acordo com as normas da Lei nº 9.608 de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário no Brasil e da Instrução Normativa
ICMBio nº 3, de 10 de maio de 2016, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para implementação do Programa de
Voluntariado no âmbito do ICMBio.
Além de ser uma importante ferramenta de aprendizado para estudantes e profissionais formados, o programa é fundamental
para implantação dos programas previstos no Plano de Manejo da ARIE e para o envolvimento da comunidade na gestão da Unidade de
Conservação (UC).
Ao participar do programa, o voluntário adquire experiência na prática da conservação do meio ambiente, integração
comunitária, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os conhecimentos para sua formação educacional e
profissional, e como experiência de cidadania, propiciando seu desenvolvimento pessoal.
Este edital tem a finalidade de orientar os interessados em participar do Programa de Voluntariado da ARIE MSG, acerca da
natureza das atividades oferecidas, bem como estrutura disponível.

OBJETIVO
Incentivar a participação da sociedade e aproximá-la da gestão da ARIE MSG por meio do trabalho voluntário voltado ao apoio
técnico e operacional das atividades de rotina da UC.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA


As vagas serão preenchidas de acordo a necessidade da ARIE MSG e estarão permanentemente abertas: quando da saída do
voluntário selecionado, será feita nova seleção. A seleção será realizada levando em consideração o conhecimento e a experiência
do candidato correspondente à atividade escolhida, a adequação da disponibilidade de horário às necessidades da UC, bem como
às atividades em andamento na ARIE MSG.



O período de realização do trabalho voluntário será pactuado individualmente com cada candidato selecionado, no momento da
elaboração do Plano de Trabalho Individual. A previsão inicial é que os voluntários atuem de março a dezembro de 2018.



Os candidatos poderão se inscrever em mais de uma linha temática, devendo preencher um formulário de inscrição para cada
uma.



A ARIE MSG não possui alojamento e nem oferece qualquer tipo de auxílio financeiro. Todo e qualquer custo resultante da
participação no Programa de Voluntariado da ARIE MSG será inteiramente de responsabilidade do(a) voluntário(a).
REQUISITOS:






Possuir carteira de identidade ou outro documento público de identificação;
Ser maior de 18 anos;
Desejável ter conhecimento e manuseio do pacote Windows Office;
Desejável que o candidato possua como características: bom relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipe,
habilidade para falar em público, pró-atividade e comprometimento e ter interesse pela conservação da biodiversidade e dos
recursos naturais.
INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição online de 19/02 a 05/03. Informações estão disponibilizadas no link

(na última página) constante do respectivo formulário.

LINHA TEMÁTICA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Descrição das atividades a apoiar

Carga horária

Recepção de grupos, apresentação de palestras educativas, acompanhamento de grupos nas trilhas; etc
Produção de material didático e educativo: Banners, apresentações, vídeos temáticos, fotografias e outros recursos para
ações na UC.
Elaboração e organização de exposições sobre a UC e conservação da natureza em geral; Participação da ARIE nas ações
educativas externas, visita a escolas e entidades em geral, participação em eventos, etc.
Apoio a atividades de comunicação e educomunicação.

Entre 04 a 10 horas
semanais,
a
combinar com o (a)
voluntário (a) e a
variar segundo a
demanda da UC*

Nº vagas

1

10

LINHA TEMÁTICA USO PÚBLICO

Descrição das atividades a apoiar

Auxílio na manutenção das estruturas educadoras da UC: Biblioteca, acervos didáticos.
Borboletário: Criação de borboletas: alimentação de lagartas, limpeza de materiais, coleta de ovos e lagartas, registro de
atividades, etc.
Produção e plantio de mudas para o borboletário e para projetos de restauração na UC; Manutenção dos jardins da UC e
borboletário.

*Atividades em dias úteis e finais de semana

Carga horária

Entre 04 a 10
horas semanais, a
combinar com o
(a) voluntário (a) e
a variar segundo a
demanda da UC*

Nº vagas

10

1

ACESSE OS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO NOS LINKS ABAIXO:
Gestão socioambiental: https://goo.gl/forms/HSYcRVoq7TxfCqlI3

Uso público: https://goo.gl/forms/sslWPe5HoAuwrlMA2

INFORMAÇÕES:

www.fjposantagenebra.sp.gov.br / http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario

ARIE Mata de Santa Genebra

contato.fundacao@fjposantagenebra.sp.gov.br

