MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DO TAPIRAPÉ AQUIRI
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
EDITAL Nº 02 2018

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
torna público que encontram – se abertas as inscrições para o serviço
voluntario na Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri – FLONATA, a serem
realizados no interior do mosaico Carajás, no qual a unidade encontra – se
inserida, sob as linhas temáticas: gestão socioambiental, estratégias para a
conservação; pesquisa, monitoramento e gestão da informação, uso público e
negócios.
O programa de voluntariado da FLONA Tapirapé Aquiri, iniciado em 2016
objetiva promover a divulgação da UC na região, fortalecendo a participação
social na gestão da unidade por meio de ações de educação ambiental
realizadas com o apoio do grupo de voluntários junto à comunidade em geral. A
proposta da unidade é capacitar os interessados a conduzirem visitas guiadas
ao interior das áreas protegidas, assim como eventos de educação ambiental,
pesquisa, tabulação de dados, produção de materiais didáticos e ações de
divulgação da UC

2. OBJETIVOS

Promover e Divulgar a UC na região, fortalecendo a participação social
em sua gestão por meio da aproximação entre a sociedade e a unidade.
Estimular a realização de pesquisas científicas no interior da Flona do Tapirapé
- Aquiri e despertar a sensação de pertencimento perante os usuários da UC.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS
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3.1. Dada a seleção dos voluntários, estes passarão por um processo de
capacitação promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade e instituições parceiras. O processo de formação será dividido
em atividades teóricas e práticas e em uma fase experimental. O curso
abordará instruções voltadas para o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC, educação ambiental crítica como instrumento de gestão
ambiental, técnicas de primeiros socorros e sobrevivência na selva, além das
particularidades da fauna e flora da região de Carajás, arqueologia entre
outros.
3.1 O Módulo teórica será realizado na cidade de Marabá, terá duração de 3
dias nos horários de 08 ao meio dia e 14 às 18h, totalizando 24 hs. As
despesas referentes a deslocamento, alimentação e estadia ficarão a cargo de
cada participante.
3.2 O módulo prático acontecerá no mosaico Carajás, onde os voluntários
conhecerão as trilhas mapeadas no programa de educação ambiental e serão
instruídos sobre metodologias de condução de visitantes. Para este módulo os
custos referentes a deslocamento, alimentação e estadia ficarão a cargo do
ICMBio.
3.3 Após as fases de capacitação teórica e prática, será iniciada a o módulo
experimental, onde os cursistas estarão conduzindo sob acompanhamento e
avaliação, as turmas usuárias do programa Comunidade vai à Floresta em
atividades pautadas na educação ambiental crítica;
3.4 Todas as fases do período de capacitação são avaliativas e de caráter
eliminatório, de forma que o candidato que não se adequar às normas do
programa poderá ser desligado imediatamente após a fase em que se
constatar anomalias prejudiciais ao bom andamento das atividades futuras;
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3.5 Cabe ressaltar que o processo de capacitação é contínuo, de maneira que
treinamentos, cursos e oficinas são realizados ao longo do exercício do serviço
voluntariado. É fundamental que os voluntários tenham disponibilidade a
participar das referidas capacitações.

4. REQUISITOS

4.1 O candidato deve ter a partir de 18 anos;
4.2 Ter afinidade com as questões ambientais e interesse pela conservação da
biodiversidade e dos recursos naturais;
4.3 Ter formação, estar cursando ou ter experiências na área ambiental e/ou
prestação de serviços voluntários;
4.4 Ser comunicativo e proativo;
4.5 Saber trabalhar em equipe.
4.6 Ter disponibilidade para participação em todas as etapas da capacitação;
4.7 Residir em Marabá ou Parauapebas;
5. INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente de maneira presencial na base
avançada do ICMBio em Marabá e escritório do ICMBio em Parauapebas, onde
os interessados deverão entregar os currículos, foto 3x4, ficha de inscrição e os
documentos nela listados.
5.1.1 Endereços de Inscrições:
Em Marabá:
Base Avançada de Marabá: Avenida Hiléia S/N – Agrópolis do INCRA | Sala 01
da secretaria Municipal de Agricultura.
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Em Parauapebas
Escritório Mosaico: Rua J n 202, bairro União.
5.2. O período de inscrições será de 21 a 25 de maio / 2018, estando a
previsão do resultado a ser divulgada dia 10.06 na página da Floresta Nacional
do Tapirapé - Aquiri no facebook. Maiores informações poderão ser
consultadas na base do ICMBio em Marabá ou telefone: 94 3324 2957.
5.3 O público pertencente a fila de espera do processo seletivo de 2017,
deverá comparecer à base para atualização das informações e confirmação de
interesse.

6. RESULTADOS DA SELEÇÃO

6.1 A seleção terá por premissa recrutar proporcionalmente voluntários dos
diversos segmentos da sociedade;
6.2 Os resultados serão divulgados na página da Floresta Nacional do Tapirapé
– Aquiri no facebook e em lista oficial na base Marabá.

7. VAGAS
7.1. Serão ofertadas quarenta (40) vagas para início imediato do processo de
formação, estando os demais em lista de espera.
7.2. Para o curso de capacitação será exigida 100% de presença dos
candidatos, de forma que o não atendimento a tal requisito abrirá espaço para
a lista de espera.
7.3 Ao final de cada módulo será aplicada avaliação para seleção dos
candidatos que darão continuidade ao processo de formação. Em tal avaliação
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serão considerados os seguintes critérios: a) participação; b) pro-atividade; c)
comprometimento; d) trabalho em equipe; e) disciplina; g) domínio do
conteúdo.
ESCLARECIMENTO: Considerando o nível elevado de procura por candidatos
de Parauapebas no edital anterior, a Flona do Tapirapé – Aquiri estará
disponibilizando vagas ao município. Logo, cabe ressaltar que o módulo
teórico, assim como maior parte das etapas de capacitações continuadas são
de realizadas no município de Marabá e o ICMBio não dispõe de ajuda de
custo para o deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes.
Considerando o fato de tais etapas serem de participação obrigatórias, fica
facultado ao candidato à inscrição.
8. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O trabalho voluntario a que se refere este edital compreende o período de
02.01.2019 a 31.12.2019, com possibilidade de renovação.
8.2. A carga horária mensal de atividades será montada de acordo com o fluxo
de atividades no período, não ultrapassando as 20 horas semanais;
8.3. Os dias e horários de atuação serão determinados pelo voluntario em
concordância com o planejamento de ações da Floresta Nacional do Tapirapé
– Aquiri;
8.4. Cabe reforçar que as atividades desempenhadas estarão voltadas à linha
temática da gestão socioambiental, estratégias para a conservação; pesquisa,
monitoramento e gestão da informação, uso público e negócios, com foco na
educação ambiental crítica e ações de divulgação da unidade.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
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9.1. O ICMBio disponibilizará os meios necessários para a realização das
atividades com qualidade e segurança. Será emitido um certificado ao final do
período do serviço de voluntariado previsto inicialmente.
9.2 Vale ressaltar que o trabalho voluntario não gera vínculo empregatício e
remuneração de acordo com a lei 9.603/98 e IN 03/2016 do ICMBio.

Maiores informações via e-mail: voluntariadoflonata@outlook.com
Fone: 94 3324 2957

André Luís Macedo Vieira
Analista Ambiental ICMBio
Chefe da Floresta Nacional do Tapirapé – Aquiri.
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ANEXO I - FICHA CADASTRAL DE VOLUNTARIO
NOME COMPLETO:
NACIONALIDADE:
SEXO:

M

NATURALIDADE:

F

ESTADO CIVIL:

DATA DE NASCIMENTO:

R.G.:

C.P.F.:

TÍTULO DE ELEITOR:

ZONA:

SEÇÃO:

ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

TELEFONE RESIDENCIAL:

TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO:

UF:

E-MAIL:

ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO ACADÊMICA:
EXPERIÊNCIAS NA ÁREA AMBIENTAL:
EXPERIÊNCIAS COMO VOLUNTARIO:
DISPONIBILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 2017
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

OBSERVAÇÕES

MANHÃ

TARDE

SITUAÇÃO PROFISSIONAL: (

) EMPREGADO (

) DESEMPREGADO

Declaro que os dados acima fornecidos são verdadeiros.
____________________________,____ de________________de________.
________________________________
Interessado/Declarante

Preencher e encaminhar para o email: voluntariadoflonata@outlook.com / Entregar pessoalmente
na base avançada do ICMBio em Marabá situada à rua Hiléia S/N – Sala 01 da Secretaria de
Agricultura Municipal / Cidade Nova, junto com a seguinte documentação:




Cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física;
Foto 3x4 e Cópia do comprovante de residência;
Certidão negativa de antecedentes junto às Varas de Execuções Penais
Atualizada e Currículo.

