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VOLUNTARIADO
EDITAL N°001/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO CENTRO NACIONAL DE
PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
MARINHA DO NORDESTE
O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Marinha do Nordeste – Cepene, comunica aos interessados a seleção de
voluntários, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2016
que dispõe sobre o Programa de Voluntariado em Unidades de
Conservação do ICMBio.
01 – OBJETIVOS:
Realização de atividades de apoio à pesquisa e monitoramento da
biodiversidade e uso dos recursos naturais, e o suporte às questões
administrativas como organização dos documentos e dados, e dos
arquivos físicos e digitais.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover maior articulação e integração entre as comunidades do
entorno e a equipe gestora do Cepene.
• Ampliar a geração e divulgação de informações sobre e o Cepene,
por meio de pesquisa científica, programas de comunicação social e
educação ambiental.
• Contribuir com as ações de educação ambiental desenvolvidas pelo
Cepene em parceria com escolas de ensino fundamental e médio dos
municípios do entorno, associações e cooperativas, moradores do
entorno, visitantes, turistas e prestadores de serviços turísticos,

sensibilizando-os quanto a importância da conservação dos ambientes
marinhos e adoção de hábitos e atitudes ambientalmente responsáveis.
LINHAS TEMÁTICAS:
•
•
•
•

Pesquisa e monitoramento;
Manejo para conservação;
Gestão socioambiental;
Administração.

03 – ATIVIDADES:
• Apoiar o planejamento e execução de atividades de campo de
pesquisadores
• Alimentar o banco de dados de pesquisas científicas
• Organização dos arquivos físicos e digitais
• Suporte à análise de dados de monitoramento
• Apoio à Administração do CEPENE
• Ações de formação e capacitação do CEPENE
• Apoio às palestras e atividades pontuais de educação ambiental
para escolas e comunidade
• Organização da apresentação da Tela Verde
• Atendimento ao público
• Suporte nos processos administrativos
• Elaboração de planilhas e documentos para análise gerencial de
controle
• Elaboração de instrumento de acompanhamento do sistema de
custo da Unidade
• Auxiliar na organização do controle dos espaços do CEPENE,
utilização dos espaços para hospedagem (apartamentos,
alojamentos) e eventos (salas, auditórios, visitação)

Observações:
Espera-se que o voluntário seja proativo, podendo propor atividades

extras, principalmente aquelas direcionadas aos visitantes e
comunidades. Todas as atividades realizadas serão registradas no
certificado de participação.
04 –VAGAS E DURAÇÃO
Serão oferecidas semestralmente até 04 vagas simultaneamente.
1º Semestre: início 01 de março até 30 de julho de 2018.
2º Semestre: início em 01 de agosto até 31 de dezembro de 2018.
O período de permanência dos voluntários pode se estender até 6 meses,
dependendo da disponibilidade dos candidatos, sendo a permanência
mínima de 30 dias.
Carga horária: 20 horas semanais, com desenvolvimento de atividades
prioritariamente em dias úteis, entretanto, poderão ser desenvolvidas
atividades nos finais de semana caso necessário.
05 – PÚBLICO ALVO.
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de
18 anos. Será dada preferência a moradores do entorno do Cepene e
estudantes universitários, preferencialmente dos cursos de biologia,
gestão ambiental, engenharia de pesca, oceanografia, turismo,
pedagogia, administração de empresas e áreas afins.
São características desejáveis dos candidatos: bom relacionamento
interpessoal, capacidade de trabalho em equipe, habilidade para falar
em público, pró-atividade e comprometimento.
06 – INSCRIÇÕES
As inscrições para o primeiro semestre: serão realizadas no período
de 16 a 26 de fevereiro de 2018.
As inscrições para o segundo semestre: serão recebidas no período de
16 a 26 de julho de 2018. Os candidatos deverão preencher ficha de
inscrição e enviar junto com currículo para o e-mail
cepene.formacao@icmbio.gov.br com o assunto “Inscrição para
voluntariado no Cepene”. O edital e a ficha de inscrição do Programa
de Voluntariado do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da
Biodiversidade Marinha do Nordeste estão disponíveis para download
no link http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario - Instrução
Normativa nº 03/2016.
Obs: É imprescindível que o candidato informe na ficha de inscrição
qual seu período disponível para permanência no Cepene.

07 - PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados com base na análise do currículo e
ficha de inscrição, além de entrevista on line ou presencial para o caso
de moradores do entorno do Centro de Pesquisa. O candidato
selecionado será comunicado via e-mail e o resultado da seleção estará
disponível no link http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario a
partir de: 1º Semestre: 27 de fevereiro de 2018 e 2º Semestre: 27 de
julho de 2018.
08 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada
a:
• Entrega da ficha de inscrição e currículo no prazo estipulado pelo
edital;
• Análise de currículo;
• Entrevista on line ou presencial, quando possível.
• Período disponível para permanência no voluntariado no Cepene.
09 - CONTRAPARTIDAS DO CEPENE/ICMBIO
a) O Cepene disponibilizará alojamento nas dependências do Centro
de Formação. Os voluntários deverão trazer roupa de cama e banho,
bem como pertences articulares.
b) Não serão fornecidas refeições e nem gêneros alimentícios, mas o
voluntário poderá utilizar a cozinha no prédio da pesquisa para preparo
de suas refeições.
c) O deslocamento até o Cepene ficará por conta do voluntário.
10- CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, o Cepene emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico
Mendes da Biodiversidade com o período trabalhado, carga horária
total e as atividades desenvolvidas. A entrega o certificado fica
condicionada à entrega e aprovação do relatório final. Cabe lembrar que
o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de
acordo com a Lei 9.608/98 e IN 03/2016 (ICMBio).
Mais informações:
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha
do Nordeste.
Rua Dr. Samuel Hardman, s/n, Tamandaré/PE, Cep 55578-000

