EDITAL DE CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DE LONGA DURAÇÃO DO
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
MARÇO DE 2018
I- O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO E A MODALIDADE VOLUNTARIADO DE LONGA DURAÇÃO:
O Programa de Voluntariado do Parque Nacional da Tijuca abre vagas para trabalho
voluntário de longa duração. São ao todo 10 vagas para atuar no Parque, nas áreas de
Turismo, Comunicação, Direito e áreas ambientais, durante o período de quatro meses
(abril – julho).
O Programa de Voluntariado do Parque Nacional da Tijuca existe há 15 anos e já tem mais
de 40.000 horas de dedicação voluntária. O Programa tem o objetivo principal de envolver
a sociedade na conservação do Parque e também procura atender às necessidades da
gestão, buscando respostas e esforços que possam contribuir nas diferentes áreas.
Atualmente o Programa possui seis linhas de ação: Atividades Semanais, Mutirões
Mensais, Adoção de Trilhas e Recantos, Brigada Voluntária, Mutirões Infantis e
Voluntariado de Longa Duração.
Na linha Voluntariado de Longa Duração os voluntários têm a oportunidade de trabalhar
diretamente com a gestão do Parque Nacional da Tijuca por um período mais longo,
desenvolvendo um trabalho específico, de acordo com a formação de cada pessoa e com
as necessidades da Unidade.
Para quem não é morador do Rio de Janeiro, há possibilidade de hospedagem no
alojamento do Parque.
II - INSCRIÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:
Os interessados devem enviar e-mail com o currículo para parnatijuca@icmbio.gov.br
O prazo para inscrição vai até o dia 15/04/18. A divulgação dos selecionados será
realizada no dia 20/04/18. Os selecionados para as vagas serão informados por email.
O início das atividades será dia 30/04/18 e término dia 30/07/18. O resultado do processo
seletivo será divulgado nosseguintes locais:
•

Site do ICMBio:
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario

•

Página do Parque Nacional da Tjuca no
facebook:www.facebook.com/parquedatijuca

III - PERFIL NECESSÁRIO DOS VOLUNTÁRIOS (quatro meses de dedicação, com carga
horária total mínima de 192 horas).
•

Manejo: 02 vagas.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Biologia, Engenharia Florestal,
Agronomia, Geografia ou Engenharia Ambiental.
Atividades: Identificação e mapeamento de espécies exóticas e espécies exóticas
invasoras. Levantamento de bibliografia sobre as principais espécies invasoras presentes
na Unidade e sobre os métodos de controle das mesmas. Elaboração de cartilha e folder
sobre o tema.
•

Pesquisa: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Biologia, Engenharia Florestal,
Agronomia, Geografia ou Engenharia Ambiental.
Atividades: Levantamento e sistematização de dados sobre as pesquisas científicas
realizadas na Unidade, apoio aos trabalhos de campo realizados pelos pesquisadores,
organização de arquivos científicos do acervo do Parque.

•

Regularização Fundiária: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Direito ou Administração.
Atividades: Apoio a análise de processos sobre ocupações, usos e posses em áreas do
PNT, apoio na instrução de processos fundiários ou de temas ambientais diversos.
•

Gestão Socioambiental: 02 vagas.

Qualificação: Estudante de graduação, curso técnico ou formado nas áreas de Ciências
Sociais, Psicologia Social, Serviço Social ou Geografia.
Atividades: Apoio nas ações do Conselho Consultivo, ações de Responsabilidade
Socioambiental e Gestão de Conflitos do PNT.
•

Captação de voluntários: 01 vaga.

Qualificação: Experiência com elaboração de Termos de Cooperação e/ou Termos de
Reciprocidade e/ou Termos de Parcerias.
Atividades: Buscar instituições e demais grupos organizados para estabelecer parcerias
formais com o Parque Nacional da Tijuca, visando aumentar a captação de voluntários
para as atividades do Programa de Voluntariado do Parque.
•

Comunicação Visual: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Desenho Industrial, Design
Gráfico, Publicidade e áreas afins.
Atividades: Apoio na elaboração de material de divulgação e sinalização do Parque.

•

Gestão de Resíduos: 01 vaga.

Qualificação:
Estudante
de
graduação
ou
formado
em
Biologia,
Engenharia ou Química.
Atividades: Treinamento de funcionários sobre redução dos resíduos internos e
reaproveitamento de materiais e treinamento sobre descarte dos resíduos.
Monitoramento semanal dos resultados, melhorias na separação, identificação dos
resíduos internos e melhorias na destinação dos resíduos.
•

Gestão de Impactos: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação em qualquer área ou 2° grau completo.
Atividades: Apoio à análise e instrução de processos sobre ordenamento das
atividades de telecomunicação no Morro do Sumaré e licenciamento ambiental. Apoio
na confecção de minutas de autorizações diretas sobre as atividades de
telecomunicação no Morro do Sumaré no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
Apoio na análise de solicitações de autorização para licenciamento e/ou autorizações
diretas para instalação ou operação de empreendimentos potencialmente impactantes
ao Parque Nacional da Tijuca e/ou solicitações de intervenções e manutenção em
empreendimentos instalados na Zona de Uso Conflitante do Parque Nacional da
Tijuca.

