Programa de Voluntariado do ICMBio/CEMAVE - Edital nº 001/2017

A coordenadora do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves
Silvestres (CEMAVE), unidade pertencente ao ICMBio - Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, com sede em Cabedelo/PB, no uso de suas atribuições
conferidas pela Portaria nº 146/2017, subsidiada pela Instrução Normativa 03/2016, que
dispõe sobre o programa de voluntariado do ICMBio, torna pública as inscrições para
estudantes de graduação ou graduados que desejem atuar como voluntários.
1 - Objetivo
Destina-se o presente chamamento a preencher as vagas do programa de
voluntariado oferecido pelo CEMAVE. As vagas envolvem atividades relacionadas à
administração pública, comunicação, expedições de campo e tecnologia da informação.
No período das atividades os voluntários receberão treinamento e prestarão seus
serviços da seguinte forma: 1) na sede do CEMAVE em Cabedelo/PB, 2) em
expedições de campo em Unidades de Conservação localizadas na Paraíba e
Pernambuco, e/ou ainda, 3) remotamente (home office).
Os voluntários receberão certificado de até 40 horas, dependendo das atividades
exercidas, para um período de 10 (dez) semanas, conforme cronograma abaixo.
No momento da inscrição é indispensável o preenchimento do formulário,
constante do Anexo I.
2 - Cronograma:
Período de Inscrição: 11 a 22 de setembro de 2017
Previsão de divulgação dos selecionados: 30/09/2017
Início das Atividades: 16/10/2017
Fim das Atividades: 22/12/2017
Período do trabalho voluntário: 40 (quarenta horas) - 10 semanas. 04 (quatro) horas
semanais.
3 – Vagas:
• 06 vagas – área de tecnologia da informação.
• 26 vagas – área administrativa.
• 15 vagas – área de pesquisa e monitoramento
4 – Descrição das Vagas, das atividades e do perfil dos Candidatos
4.1 - Área 1: Tecnologia da informação.
Nº de vagas: 6 (seis) vagas
Atividade: É proposto que o voluntário realize atividades na área de Tecnologia da
Informação, nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas, redes de
computadores, testes de software e documentação.
Público: Estudantes de graduação em ciências da computação, redes de computadores,
gestão de T.I, desenvolvimento de sistemas para a internet e correlatos, bem como
cidadãos em geral.
Perfil: A depender do eixo temático trabalhado, os seguintes conhecimentos são
necessários:

•

Desenvolvimento de sistemas voltados para web: Algoritmos e lógica de
programação, linguagem de programação orientada à objetos, noções de
Internet;
• Administração de sistemas GNU/Linux: conhecimentos básicos de utilização de
GNU/Linux (Utilização de terminal e suas ferramentas);
• Scripting: Algoritmos e lógica de programação e linguagem de programação
orientada a objetos ou estruturada;
• Modelagem e implementação de bases de dados relacionais: Conhecimentos
básicos de SQL e de modelagem de bancos de dados relacionais;
• Documentação de sistemas: Algoritmos e lógica de programação, linguagem de
programação orientada a objetos, Conhecimentos de SQL e de Sistemas de
Gerenciamento de Bases de Dados Relacionais.
Independente do eixo temático, a disposição para aprender é um requisito prioritário.
Local do trabalho voluntário: 1) CEMAVE, Cabedelo/PB
4.2 – Área 2: Administrativa.
Nº de vagas: 26 vagas.
Atividade:
Atividades,
sob
supervisão,
relacionadas
ao
dia-a-dia
administrativo/contábil, no que tange a manutenção, controle, verificação e
movimentação de processos, pertinentes a atividades administrativas de
apoio. Atividades relacionadas à digitalização e/ou digitação de dados oriundos de
fichas de caça, quando a mesma era permitida no Rio Grande do Sul, no ARA (Atlas de
Registros de Aves Brasileiras), para que os dados possam subsidiar informações sobre
manejo e conservação de espécies, e comunicação.
Público: Estudantes de graduação em ciências contábeis, administração, arquivologia,
atuaria, gestão pública e afins. Cidadãos em geral
Perfil: Ter conhecimentos básicos em rotinas de escritório; conhecimento intermediário
do pacote office/windows; ser proativo; ter organização e compromisso.
Local do trabalho voluntário: 1) CEMAVE, Cabedelo/PB; 2) Remotamente (home
office).
4.3 – Área 3: Pesquisa e monitoramento.
Nº de vagas: 15 vagas.
Atividade: desenvolver atividades de coleta de dados ornitológicos em campo,
envolvendo captura e anilhamento de aves silvestres e coleta de dados e material
biológico; participar de reuniões científicas no CEMAVE Sede. Realizar análises gerais
de espécies ameaçadas, visando subsidiar o processo de avaliação do estado de
conservação das espécies.
Público: Estudantes de graduação e pós-graduação. Curso superior completo em
Ciências Biológicas, Ecologia ou áreas afins. Boa comunicação verbal e escrita;
interesse e disponibilidade para o trabalho de campo; preparo físico adequado.
Perfil: Ter conhecimentos básicos na utilização de GPS; Ter bom condicionamento
físico; ser proativo; ter organização e compromisso. Boa comunicação verbal e escrita;
inglês é desejável. Possuir análise crítica. Noções de estatísticas e metodologia
científica.
Local do trabalho voluntário: 1) CEMAVE, Cabedelo/PB; 2) UCs (Unidades de
Conservação) localizadas em Pernambuco e Paraíba; 3) Remotamente (home office).
Infraestrutura disponível: As atividades de campo exigirão que fiquemos em
alojamentos próximo aos locais onde serão coletados os dados. No alojamento há
energia elétrica e água potável. O voluntário deve levar: roupa de cama e banho, itens

de higiene pessoal, medicação de uso pessoal, perneira, cantil, boné, roupa de campo
discreta e confortável, sapato fechado, capa de chuva de cor neutra; Alimentação: Será
fornecida pelo ICMBio, estaremos acampados e longe da cidade, portanto, todos
deverão contribuir no preparo das refeições.
Transporte: O ICMBio disponibiliza apenas transporte de Cabedelo/PB para o
alojamento. O transporte até a cidade de Cabedelo/PB se dará por conta do voluntário.

Dúvidas serão esclarecidas através do e-mail: voluntariado.cemave@gmail.com

Anexo I

Formulário de Inscrição

Disponível através do link: https://goo.gl/forms/FYZm0QYokCSieFsX2

Cabedelo, 01 de setembro de 2017.

Priscilla Prudente do Amaral
Coordenadora do ICMBio/CEMAVE

