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- 08 vagas - operação de ordenamento do Uso Público do PNSB em Trindade 
(Paraty/RJ) durante o Feriado de Corpus Christi. 

Para se inscrever acesse o link: Para se inscrever acesse o link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo eMais informações pelo e--mail: mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br  / Telefone:   / Telefone:   (24) 3371-3056 

Brinco de Princesa (Brinco de Princesa (FuchsiaFuchsia spsp))

Cachoeira do VeadoCachoeira do Veado
São José do Barreiro/SPSão José do Barreiro/SP

Vista da Baia da Ilha Grande

Pedra da Macela

Período de Inscrição: 12 a 15 de maio (até as 17h).

Previsão de divulgação dos selecionados: 18 de maio (após as 

16h) no site do PNSB 

(http://www.icmbio.gov.br/parnaserradabocaina/voluntariado.html).

Período do trabalho voluntário:  03 a 07 de junho
(aproximadamente 10 horas de trabalho por dia).



Todas as atividades a seguir serão realizadas pelo voluntário(a): Controle de trilhas, contagem 
de visitantes e aplicação de questionários junto aos visitantes do Parque. 

O voluntário deverá chegar em Paraty/RJ no dia 02 de junho até as 18h.

Público alvo: pessoas interessadas em contribuir com a implementação e ordenamento do PNSB. 

Perfil:
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Vaga: Ordenamento do Uso Público em Trindade durante o feriado 
prolongado de Corpus Christi. 

Área temática: Uso Público 

Perfil: Ser comunicativo e proativo; Saber trabalhar em grupo; Ter compromisso e interesse pela área ambiental. 

Local do trabalho voluntário: na praia, interior do PNSB em Trindade - Paraty/RJ.

Infraestrutura disponível: Alojamento, porém, é necessário que traga roupa de cama e itens de higiene 

pessoal; Transporte (Alojamento-Trindade-Alojamento); Café da manhã; Lanche reforçado durante o dia;  

almoço e jantar.

Para se inscrever acesse o link: Para se inscrever acesse o link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo eMais informações pelo e--mail: mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br  / Telefone:   / Telefone:   (24) 3371-3056 



- O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 18 de maio após as 16h no site

do PNSB: http://www.icmbio.gov.br/parnaserradabocaina/voluntariado.html

- Os voluntários receberão um certificado do Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade - ICMBio, contendo a área temática de atuação e carga horária referente aos

trabalhos prestados ao PNSB.

- O PNSB não tem como viabilizar o transporte dos voluntários de suas cidades até o município
onde será exercido o trabalho voluntário.

Informações Gerais: 
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onde será exercido o trabalho voluntário.

- Todos os voluntários tem que participar da capacitação que é realizada no primeiro dia de

trabalho.

- Os selecionados deverão entrar em contato com o PNSB até as 12h do dia 21 de maio (quinta-
feira).

Para se inscrever clique no link: Para se inscrever clique no link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo eMais informações pelo e--mail: mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br  / Telefone:   / Telefone:   (24) 3371-3056 


