
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODVERSIDADE – ICMBio
PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE BRIGADISTA
O ICMBio selecionará candidatos de ambos os sexos,  entre 18  e 55  anos,  para prestação de 
serviço temporário (até 06  meses),  para atuar em atividades de prevenção e combate aos 
incêndios florestais,  junto ao PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA e PARQUE 
NACIONAL DA SERRA GERAL.

Para a inscrição, na etapa de pré-seleção, são exigidas a leitura do Edital 2016 (disponível para leitura 

nos locais de inscrição) e cópias LEGÍVEIS dos seguintes documentos:

1.  Carteira de Identidade – RG e Cartão de Identificação de Contribuinte – CPF;
2.  Comprovante (ou declaração) de residência atualizado;
3.  Atestado Médico (ORIGINAL),  com CRM: comprovando estarem APTOS a suportarem 

esforço físico;

4.  Tipo sanguíneo e Fator Rh (ORIGINAL);
5.   Atestado de Bons Antecedentes;

-  As inscrições devem ser feitas entre os dias 17/03 a 07/04/2016 na sede do Parque Nacional de 

Aparados da Serra.   Ou ainda:  na  Casa  da  Cultura,  em  Cambará  do  Sul/RS;  ou  no  Centro  de 

Informações Turísticas de Praia Grande/SC.  Sempre de segunda a sexta-feira,  em horário comercial 

(09:00 às 17:00). 

-  A relação dos inscritos habilitados a participarem da pré-seleção será divulgada no dia 04/04/2016, 

nos mesmos locais de inscrição,  com local,  data,  horário e demais informações para apresentação e 

realização dos testes de pré-seleção (Teste de Aptidão Física - TAF e Teste de Habilidades no Uso de 

Ferramentas Agrícolas - THUFA).

- O TAF/THUFA será realizado no dia 13/04/2016, sendo: Residentes em Santa Catarina pela manhã e 

residentes no Rio Grande do Sul pela tarde. O curso será realizado na sede do Parque no período de 

02 a 06/05/2016,  sendo que até 30  candidatos serão selecionados para o curso,  e destes, até 21 

poderão ser contratados.

Maiores informações, pelo telefone (54) 3251 1277 ou na sede do Parque na RS 429 – km 18, 
em Cambará do Sul / RS.
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