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02127.000270/2017-76
Número SEI:3388570
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS
Rua Dr. Bevilacqua, nº 863, caixa postal 127 - Bairro CENTRO - Palmas - CEP 85555000
Telefone: (64)32625099 voip 9933

Voluntariado no Parque Nacional das Araucárias
Assunto: VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°003/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS
O Parque Nacional das Araucárias (PNA), Unidade de Conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, 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:
Proporcionar à sociedade a oportunidade de realizar serviço voluntário no Parque Nacional das Araucárias.
Realizar atividades/tarefas do Parque que dependem de parcerias.
Promover a troca de experiências e conhecimentos entre os voluntários.
02 - Período:
De 18/07/2018 a 21/07/2018.
03 - Atividades:
O presente edital oferece oportunidades para voluntários nas áreas de Uso Público e Negócios e Estratégias para Conservação
(Manejo para conservação).
Na área de Uso Público e Negócios são realizadas atividades que apoiam a gestão da visitação e do turismo sustentável. As ações
desenvolvidas são: manejo, implementação e sinalização de trilhas; apoio ao planejamento e realização de atividades de interpretação
ambiental; apoio à organização de atividades recreativas nas áreas de trilhas; orientação e atendimento aos visitantes e apoio ao
atendimento de visitas escolares ou comunitárias.
Descrição das atividades previstas:
• Manejo de trilhas (planejamento, construção e instalação de equipamentos de trilha, fechamento ou abertura de trilhas com ferramentas
manuais);
• Planejamento, elaboração e implantação de sinalização de trilhas;
• Condução de visitantes.

Na área de Manejo para conservação o principal foco é a proteção da biodiversidade com atividades que possam contribuir para
realização de manejo de espécies exóticas invasoras, plantio de mudas nativas e manejo do habitat de espécies da fauna ameaçada de
extinção.
Descrição das atividades previstas:
Manejo de pinus, eucaliptos e outras plantas exóticas invasoras (arranquio, corte, anelamento, tratamento químico, transporte de
restos);

As atividades ocorrerão nos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada e no interior do PNA.
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4 - Público alvo e vagas:
Qualquer pessoa a partir de 14 anos idade pode participar. Menores de 18 anos precisarão de autorização dos pais por escrito. São
características desejáveis dos candidatos: ter bom relacionamento interpessoal, ter capacidade de trabalho em equipe, ser proativo, ter
comprometimento, ser estudante, ser morador do entorno do parque, ser um profissional ou estudante nas áreas de turismo e/ou meio
ambiente, ter experiência anterior de serviço em unidades de conservação ou como voluntário em qualquer outra área.
São 20 vagas.

05 - Procedimento de inscrição:
Preencher o formulário de inscrição e digitalizar;
Enviar o formulário e o currículo atualizado para o e-mail parnaaraucarias@icmbio.gov.br com a mensagem
VOLUNTARIADO PNA 2018/3; informe também seu número de WhatsApp, se tiver;
As inscrições são limitadas, respeitando o total de vagas citada no item anterior;
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, desde que feitas de acordo com as normas deste edital;
As inscrições iniciam no dia 13/06/2018 e se encerram no dia 06/07/2018, às 13h.
Os selecionados serão comunicados via e-mail, telefone e/ou rede social a partir do dia 06/07/2018.

06 – Contrapartidas e disposições finais:
O serviço voluntário prestado ao ICMBio é uma atividade não remunerada e não gera vínculo empregatício de acordo com a lei
9.603/98 e IN 03/2016 do ICMBio.
Ao final do período do serviço voluntário, o Parque Nacional das Araucárias emitirá um certificado com o período trabalhado,
carga horária total e as atividades desenvolvidas.
Todos os gastos do voluntário, tais como alimentação, roupas de cama e quaisquer outros são de sua responsabilidade. O ICMBio
não se compromete com a alimentação do voluntário. No entanto, haverá um esforço para viabilizar algumas refeições. A logística
será discutida com os selecionados, no primeiro dia das atividades.
O deslocamento dos voluntários durante as atividades, quando necessário, será realizado pela equipe do ICMBio e/ou parceiros. O
deslocamento do voluntário desde sua residência até o Parque e o retorno são de responsabilidade do interessado, não cabendo ao
ICMBio qualquer ajuda ou apoio.
No primeiro dia das atividades haverá atividades teóricas, para nivelamento das informações e trocas de experiências. O segundo e
o terceiro dias serão de atividades práticas e o quarto será de recepção de público. Os voluntários poderão escolher de quais
atividades participar durante o planejamento.

Palmas, 12 de junho de 2018
______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Juliano Rodrigues Oliveira, Chefe de UC, em 12/06/2018, às 16:15, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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