PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
PROGRAMA CONDUTORES DE VISITANTES

Processo de Credenciamento 2016
#O processo de credenciamento de Condutores de Visitantes do PNI não se destina a realização de curso de
formação de Condutores, trata-se de provas teóricas e práticas para verificação de conhecimento prévio sobre o
PNI e atividades de condução de visitantes.
# Os interessados em credenciarem-se como Condutor de Visitantes no Parque Nacional do Itatiaia deverão enviar
e-mail para condutordevisitantes.pni@gmail.com, informando: nome completo; CPF; data de nascimento;
endereço residencial completo; telefone de contato; tipo sanguíneo; local em que deseja fazer a prova (parte alta
ou baixa) e em qual categoria de condutor deseja se habilitar. O assunto a ser colocado no e-mail deve ser: PNI –
Inscrição para Condutor de Visitantes 2016.
# A inscrição também poderá ser realizada mediante preenchimento de ficha de inscrição disponibilizada nos
portais de entrada do PNI, a saber: Posto 1 (parte baixa) e Posto Marcão (parte alta).
# O período de inscrição vai de 30/05 até 08/07/2016
# Local, data e hora da prova teórica  Centro de Visitantes (Parte Baixa) e Casa de Pedra (Parte Alta) ;
23/07/2016; às 09 horas
# Local, data e hora da prova prática  Planalto do Itatiaia (Posto Marcão); 20 e 21/08/2016; às 07 horas
# Aulas preparatórias: Ocorrerão no período de 18 a 22/07. Maiores detalhes serão informados aos inscritos.
# As categorias de Condutor são: caminhada; caminhada avançada; escalada e escalada avançada.
# Menores de 18 anos não podem se inscrever.
# Somente podem se inscrever os candidatos que residam nos municípios de Itatiaia/RJ, Resende/RJ,
Itamonte/MG, Itanhandu/MG, Passa Quatro/MG, Alagoa/MG, Bocaina de Minas/MG e Queluz/SP.
# Ao inscrever-se o candidato receberá o Edital que rege o Processo de credenciamento de condutores de
visitantes do PNI – 2016.
# Ser Condutor de Visitantes autorizado a atuar no PNI não gera nenhum tipo de vínculo empregatício com
qualquer Órgão Governamental ou Privado.
# A alimentação e o transporte para a execução das provas serão por conta do candidato.
# Para a realização da prova prática, o candidato deverá portar todo o material e equipamento previsto para a
categoria a que está se habilitando.
# Para poder concretizar seu credenciamento, após ser aprovado nas provas, o candidato deverá apresentar
certificado de conclusão de curso de primeiros socorros, emitido por entidade reconhecidamente capaz de
ministrar tal curso. O curso deve ter sido realizado a partir de 2015 ou válido para o ano de 2017. Certificado de
curso realizado antes de 2015 não será aceito.
# Pedidos de esclarecimentos podem ser feitos através do mesmo e-mail em que é feita a inscrição.
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