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EDITAL

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

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL Nº 0001/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - ICMBio Carajás (NGI / outro agrupamento)
ÁREA TEMÁTICA - Educação Ambiental/Uso Público/Administração
ICMBio Carajás (NGI / outro agrupamento), Núcleo de Gestão Integrada administrado 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 ICMBio
Carajás (NGI / outro agrupamento).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1- Promover e divulgar a Unidade de Conservação na região, fortalecendo a participação social em sua gestão por meio da aproximação entre a sociedade e a gestão; 2Estimular a realização de pesquisas científicas no interior da UC; 3- Apoiar as ações de educação ambiental executadas pelo ICMBio e instituições parceiras; 4 Incentivar
a participação da sociedade na gestão, no manejo e na conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. 5 Aprimorar conhecimentos e habilidades dos
voluntários, contribuindo para seu crescimento pessoal e profissional, proporcionando a experiência prática da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais
aos voluntários.

03 - ATIVIDADES:
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As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) ICMBio Carajás (NGI / outro agrupamento) e no planejamento da equipe gestora para
implementação do Programa de Voluntariado da (o) ICMBio Carajás (NGI / outro agrupamento).

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

Descrição e atividades previstas:

• Auxílio à sistematização e informações. • Elaboração de relatórios e atas de reuniões. • Apoio ao planejamento da unidade. • Levantamento e organização de
dados históricos da unidade. • Organização do acervo bibliográfico. • Apoio ao monitoramento do plano de manejo da UC. • Manejo de resíduos. • Apoio ao
trabalho realizado no almoxarifado.
Orientação e atendimento aos visitantes. Apoio ao planejamento e realização de atividades de interpretação ambiental
Sensibilização da comunidade do interior e do entorno de UC para a produção sustentável, manejo do fogo, monitoramento participativo da biodiversidade, dentre
outras.
1-Orientação e atendimento aos visitantes. 2-Apoio ao planejamento e realização de atividades de interpretação ambiental. 3- Monitoramento de impactos da
visitação e de fluxo de visitantes 4- Apoio à organização de atividades recreativas nas áreas de trilhas, acampamentos e nos lugares de visitação 5- Realização de
pesquisa de satisfação junto ao público 6- Sistematização e gestão da informação relativa à visitação 7- Sensibilização de visitantes para conduta consciente em
ambientes naturais 8- Apoio ao atendimento de visitas escolares ou comunitárias por meio da realização de apresentações, oficinas, atividades interpretativas ou
lúdicas.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 0 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
5 de Agosto de 2019 á 4 de Agosto de 2020 - - 20h (Semanal)

Público Alvo:
1 O candidato deve ter a partir de 18 anos completos; 2 Ter afinidade com as questões ambientais e interesse pela conservação da biodiversidade e dos recursos
naturais; 3 Ter formação, estar cursando ou ter experiências na área ambiental e/ou prestação de serviços voluntários; 4 Ser comunicativo e proativo; 5 Saber trabalhar
em equipe; 6 Ter disponibilidade de participação em todas as etapas da capacitação.

Orientações e recomendações da Unidade:
O ICMBio não se responsabiliza pela aquisição de seguro de vida de pessoa física, recomenda-se ao prestador de serviço voluntário a aquisição do mesmo.
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Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
transporte para realização das atividades.

Critérios de Seleção:
1- O candidato deve ter a partir de 18 anos completos; 2- Ter afinidade com as questões ambientais e interesse pela conservação da biodiversidade e dos recursos
naturais; 3- Ter formação, estar cursando ou ter experiências na área ambiental e/ou prestação de serviços voluntários; 4- Ser comunicativo e proativo; 5- Saber trabalhar
em equipe; 6- Ter disponibilidade de participação em todas as etapas da capacitação

3 of 3

03/07/2019 18:24

