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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIO
DIVERSIDADE

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL Nº 0001/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - PARQUE NACIONAL DA SERRA
DA CANASTRA (Unidade de Conservação)
ÁREA TEMÁTICA - Consolidação Territorial
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA (Unidade de Conservação), Unidade de Conservação Federal
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, comunica aos interessados o
processo seletivo de voluntários, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2016 que dispões sobre o
Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio.

01 - OBJETIVOS:
Proporcionar que voluntários adquiram experiência na prática da conservação da natureza, permitindo ainda a
integração comunitária, educação e interpretação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os
conhecimentos para formação profissional, educacional e pessoa, promovendo a cidadania junto a PARQUE
NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA (Unidade de Conservação).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Dar apoio a processos de regularização fundiária proporcionando ao voluntário oportunidade de conhecer a gestão
da UC, adquirir conhecimentos e valorizar o PNSC junto à sociedade.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) PARQUE NACIONAL DA SERRA
DA CANASTRA (Unidade de Conservação) e no planejamento da equipe gestora para implementação do Programa
de Voluntariado da (o) PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA (Unidade de Conservação).

O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação ou colaborador por
ele designado.

Descrição e atividades previstas:

✓ Auxiliar na instrução de processos de regularização fundiária, compensação de reserva legal e
desapropriação amigável. ✓ Apoio ao mapeamento de limites com uso de equipamentos como GPS. ✓
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Auxílio à sistematização de informações. ✓ Divulgação dos instrumentos de regularização fundiária. ✓
Elaboração de mapas georreferenciados. ✓ Apoio a reuniões sobre questões fundiárias.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 4 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
9 de Janeiro de 2019 á 8 de Fevereiro de 2019 - - 184h (Diária)
18 de Fevereiro de 2019 á 28 de Março de 2019 - - 216h (Diária)
25 de Abril de 2019 á 30 de Maio de 2019 - - 200h (Diária)
3 de Junho de 2019 á 28 de Junho de 2019 - - 152h (Diária)

Público Alvo:
Pessoas com idade acima de 18 anos, preferencialmente com habilidade em Google Earth, GPS Trackmaker, Arc
GIS. São características desejáveis dos candidatos: Pró-atividade, responsabilidade e aptidão para trabalho em
equipe. O voluntário deverá trazer roupas de cama, travesseiro e itens pessoais. O alojamento da sede
administrativa do parque está à distância de 8km de serra da portaria 1 da UC, o que não permite fácil acesso aos
atrativos do parque. Os passeios dependem de veículos, preferencialmente 4x4, devido às condições da estrada.

Orientações e recomendações da Unidade:
O Voluntário permanecerá em alojamento do escritório do parque, na cidade de São Roque de Minas, que dispõe de
cama, colchão, geladeira, micro-ondas, pia e banheiro. Não temos fogão disponível, o que impossibilita cozinhar no
alojamento.

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
infraestrutura de apoio para hospedagem.
transporte para realização das atividades.

Critérios de Seleção:
Os candidatos inscritos serão selecionados com base na análise documental e curricular priorizando os seguintes
critérios: a) residir nos municípios abrangidos pelo Parque (São Roque de Minas, Vargem Bonita, Capitólio, São
João Batista do Glória, Delfinópolis, Sacramento) b) demonstrar interesse e ter aptidão para ocupar a vaga; c) ser
comunicativo, proativo e compromissado; d) demonstrar aptidão para o trabalho em equipe. Os candidatos
selecionados deverão confirmar sua participação por e-mail até no máximo 20 dias de antecedência do período
selecionado.
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