MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DAS EMAS
Rodovia GO 206 (entre chapadão do Céu/GO e Costa Rica/MS, Km 10.
Rodovia GO 341 (Entre Mineiros / GO e Alto Taquari / MT, KM 84
Endereço correspondência: Caixa postal 15, CEP:75.828-000 Chapadão do Céu/GO

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°001/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS
O Parque Nacional das Emas (PNE), 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:
Estimular a participação social, de forma qualificada, nas ações do Parque Nacional
das Emas, de modo a fortalecer o processo de gestão participativa e contribuir com a
implementação e divulgação do Plano de Manejo da Unidade de Conservação.
Difundir a importância do Parque Nacional das Emas e unidades de conservação do
entorno e ampliar a cultura do voluntariado como expressão de responsabilidade
socioambiental e ética solidária.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●

Promover maior articulação e integração entre os municípios do entorno e a

equipe gestora do Parque Nacional das Emas.
●

Ampliar a geração e divulgação de informações sobre o Parque Nacional das

Emas, por meio de apoio a pesquisas científicas, programas de comunicação social e
educação ambiental e atividades de uso público em geral.
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●

Contribuir com as ações de educação ambiental desenvolvidas pela equipe do

Parque Nacional das Emas em parceria com escolas de ensino fundamental e médio dos
municípios do entorno, associações e cooperativas, moradores do entorno, visitantes,
turistas e prestadores de serviços turísticos, sensibilizando-os quanto a importância do
Parque Nacional das Emas e adoção de hábitos e atitudes ambientalmente responsáveis.
03 – ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo do parque e no
planejamento da equipe gestora para implementação do Programa de Voluntariado do
Parque Nacional das Emas. Para o Programa de Voluntariado 2018 serão priorizadas as
atividades atreladas à temática Proteção, Uso público, Educação Ambiental,
Comunicação Social e apoio a pesquisas científicas em andamento no parque.
O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de
Conservação ou colaborador por ele designado.

Atividades previstas:
● Comunicação: Confecção de material informativo, elaboração de notas para a

imprensa, informes internos, selecionando clippings de notícias a respeito do Parque e
contribuindo com postagens sobre o Parque Nacional das Emas no facebook, outras
redes sociais e emissoras de rádios e TV da região do entorno do parque.
● Educomunicação: Apoiar a implementação do Programa de Educação Ambiental e

Comunicação Social que será desenvolvido junto às escolas públicas situadas no
entorno do Parque Nacional das Emas, além de turistas e prestadores de serviços
turísticos que atuam no Parque Nacional das Emas.
● Uso público: Acompanhamento e auxílio nas atividades desenvolvidas no Parque

Nacional das Emas, tais como: cuidados com o lixo gerado, palestras, recepção de
escolas e cursos de capacitação.
• Gestão Socioambiental: Apoio à realização de ações junto a comunidades escolares,
acadêmicas, associações, conselhos e espaços comunitários no interior e no entorno de
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unidades de conservação; Elaboração de relatórios e atas de reuniões.
• Gestão da informação: Elaboração de relatórios e outros materiais como cartilhas,
guias e publicações; Apoio à organização de eventos científicos; Apoio as atividades
de Campo.
• Administração: Arquivamento de documentos; Apoio ao planejamento da unidade;
Organização do acervo bibliográficos; Apoio ao trabalho realizado no almoxarifado.
• Monitoramento de aceiros, atividades de brigada e outros relacionados
prevenção e combate a incêndios florestais.
Observações: Espera-se que o voluntário seja proativo, podendo propor atividades
extras, principalmente aquelas direcionadas aos visitantes e comunidades. Todas as
atividades realizadas serão registradas no certificado de participação.

04 –VAGAS E DURAÇÃO

Serão oferecidas até 32 vagas para as atividades citadas, sendo 4 para cada período
de 15 dias. A atividade do voluntariado no Parque Nacional das Emas terá duração de
quatro meses, iniciando-se em 01 de julho de 2018 e estendendo-se até 31 de outubro de
2018. O período de permanência dos voluntários será de no mínimo 15 dias até 30 dias.
Carga horária: 20 horas semanais.
Datas disponíveis:

•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntariado 1: 01/07/ 2018 à 15/07/2018;
Voluntariado 2: 16/07/ 2018 à 31/07/2018;
Voluntariado 3: 01/08/ 2018 à 15/08/2018;
Voluntariado 4: 16/08/ 2018 à 31/08/2018;
Voluntariado 5: 01/09/ 2018 à 15/09/2018;
Voluntariado 6: 16/09/ 2018 à 30/09/2018;
Voluntariado 7: 01/10/ 2018 à 15/10/2018;
Voluntariado 8: 16/10/ 2018 à 31/10/2018.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DAS EMAS
Rodovia GO 206 (entre chapadão do Céu/GO e Costa Rica/MS, Km 10.
Rodovia GO 341 (Entre Mineiros / GO e Alto Taquari / MT, KM 84
Endereço correspondência: Caixa postal 15, CEP:75.828-000 Chapadão do Céu/GO

05 – PÚBLICO ALVO.
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de 18 anos.
São características desejáveis dos candidatos: bom relacionamento interpessoal,
capacidade de trabalho em equipe, habilidade para falar em público, pró-atividade e
comprometimento.
06 – INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 11 de maio à 30 de maio de 2018. Os
candidatos deverão preencher ficha de inscrição (formulário google) e enviar junto com
currículo para o e-mail parquenacionaldasemas@icmbio.gov.br com o assunto
“Inscrição para voluntariado do Parque Nacional das Emas”. A ficha de inscrição do
Programa de Voluntariado do PARNA Emas estão disponíveis para download no link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnZLow1JMCxTGCasF1Y3MbZWwKP
o5Vs0-FAMWOpMHiQSPN9g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Obs: É imprescindível que o candidato informe na ficha de inscrição qual seu período
disponível para permanência no Parque Nacional das Emas.

07 - PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados com base na análise do currículo e ficha de inscrição.
O candidato selecionado será comunicado via e-mail a partir de 01 de junho de 2018.

08 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
∙ Entrega da ficha de inscrição e currículo no prazo estipulado pelo edital;
∙ Análise de currículo e formulário online;
∙ Período disponível para permanência no voluntariado do Parque Nacional das Emas.
∙ Interesse nas atividades
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09 - CONTRAPARTIDAS DO PARQUE
a) O Parque Nacional das Emas disponibilizará alojamento nas dependências dos
portões do parque. Os voluntários deverão trazer roupa de cama e banho, bem
como pertences particulares.
b) Não serão fornecidas refeições, mas o voluntário poderá utilizar a cozinha coletiva do
alojamento para preparo de suas refeições. O parque buscará apoio nas prefeituras locais
para a alimentação dos voluntários.
c) O deslocamento até as cidades de Mineiros e Chapadão do Céu / GO ficará por
conta do voluntário. Entre os municípios de Mineiros e Chapadão do Céu / GO
poderá o voluntário ter o apoio de transporte do ICMBio, ainda é possível
negociação.

10- CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, o Parque Nacional das Emas emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade com o período trabalhado, carga horária total e as atividades
desenvolvidas. A entrega o certificado fica condicionada à entrega e aprovação do
relatório final. Cabe lembrar que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e
remuneração, de acordo com a Lei 9.608/98 e IN 03/2016 (ICMBio)
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11 - ANEXO
PLANEJAMENTO (PREVISÃO) DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Mais informações:
PARQUE NACIONAL DAS EMAS
Rodovia Go 206, Km 10 CEP: 75.828.000
Telefones:
(VIVO) (64) 99644-6747 (Marcos)
Para informações sobre estrutura, apoio, condições de permanência no alojamento e
vivência do local de voluntariado os telefones abaixo poderão ser contactados:
(VIVO) (91) 99275-2795 (Bruna)
(CLARO) (67) 99132-1070 ( Amanda)
(OI) (19) 98877-3870 (Aline)
(CLARO) (62) 99322-2214 (Ana Xavier)
Email: infopnemas@gmail.com

