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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 0002/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS AMAZÔNICOS (Unidade
de Conservação)
ÁREA TEMÁTICA - Comunicação
PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS AMAZÔNICOS (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 DOS CAMPOS AMAZÔNICOS (Unidade de Conservação).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promover maior articulação e integração entre as comunidades do entorno e a equipe gestora do Parque Nacional dos Campos Amazônicos; - Ampliar e divulgar
conhecimentos sobre o Parque Nacional dos Campos Amazônicos por meio de uma proposta de comunicação; - Apoiar a realização de atividades de levantamento,
organização, manutenção e sistematização de informações relacionadas às comunidades do entorno do parque, assim como das pesquisas científicas realizadas no
âmbito da unidade; - Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes ambientalmente responsáveis junto à comunidade e aos professores que
atuam no entorno do PARNA dos Campos Amazônicos; - Apoiar a realização de projetos socioambientais executados pela Unidade de Conservação; - Elaborar materiais
didáticos para serem utilizados nas ações de educação ambiental junto às escolas localizadas no entorno do PARNA dos Campos Amazônicos.
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03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS AMAZÔNICOS (Unidade de Conservação) e no
planejamento da equipe gestora para implementação do Programa de Voluntariado da (o) PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS AMAZÔNICOS (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:

- Organização e sistematização de informações socioambientais; - Organização dos arquivos físicos e digitais relacionados às áreas temáticas de educação
ambiental e comunicação; - Facilitação gráfica de grupos e aplicação de diagnósticos participativos; - Sistematização de reuniões através da elaboração de
relatórios, atas, registros escritos e fotográficos. - Elaboração de informativos, materiais didáticos e materiais de divulgação (cartilhas, guiase publicações); Diagramação e design gráfico de materiais educomunicativos, tais como folhetos, panfletos, mapas, guias para visitação e interpretação ambiental, entre outros; Produção de vídeos sobre o Conselho Consultivo, assim como sobre as diferentes realidades das comunidades do entorno do PARNA dos Campos Amazônicos; Preparação de releases para divulgação de eventos em diferentes meios de comunicação interna e externa; - Confecção de notas para a imprensa e informes
internos; - Seleção de clippings de notícias a respeito da unidade de conservação; - Organização e alimentação do banco de imagens e acervo audiovisual
relacionado a unidade de conservação; - Auxílio à manutenção das redes sociais relacionadas a unidade de conservação; - Atualização e manutenção da página
da UC no site do ICMBio; - Apoio na elaboração e design gráfico de produtos de sinalização e interpretação ambiental para a unidade de conservação.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 10 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
16 de Setembro de 2019 á 6 de Dezembro de 2019 - - 4h (Diária)

Público Alvo:
Estão aptos a concorrer às vagas quaisquer pessoas que tenham idade acima de 18 anos. Terão prioridade os moradores do entorno do PARNA dos Campos
Amazônicos e estudantes universitários e graduados cujas formações contemplem temáticas de educação e comunicação.

Orientações e recomendações da Unidade:
As atividades serão executadas em Porto Velho/RO e nas escolas das comunidade do entorno da UC, sendo elas: Distrito de Tabajara (Machadinho d'Oeste/RO) e
Distrito do Santo Antônio do Matupi (Manicoré/AM).
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Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
infraestrutura de apoio para hospedagem.
apoio para alimentação.
transporte para realização das atividades.

Critérios de Seleção:
A aceitação do candidato no programa de voluntariado do Parque Nacional dos Campos Amazônicos está vinculada a: - Entrega da ficha de inscrição e currículo no
prazo estipulado pelo edital; - Análise de currículo, ficha de inscrição e carta de intenções. O período de inscrição estender-se-á do dia da publicação deste edital a
05/Set/18. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e enviar junto com currículo (no máximo 2 laudas) e carta de intenções, explicando por que gostaria
de colaborar com o programa de voluntariado do Parque Nacional dos Campos Amazônicos para o e-mail pncamposamazonicos@icmbio.gov.brcom o assunto “Inscrição
voluntariado PNCA”.
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