O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) é uma autarquia do Governo
Federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, responsável por gerenciar Unidades de
Conservação Federais (UC) e promover ações para proteção da biodiversidade brasileira. Sua missão
é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental.

A Estação Ecológica Tupinambás é uma UC marinha gerenciada pelo ICMBio, formada por
ilhas e lajes nos municípios de São Sebastião e Ubatuba, cujos objetivos são preservar seus
ecossistemas naturais e promover a pesquisa científica e ações de caráter educacional.

VENHA SER UM VOLUNTÁRIO E ADQUIRIR NOVAS EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS!
MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE
APOIO À GESTÃO – UBATUBA
PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO
Descrição:
 Participar de atividades de monitoramento
e manejo de espécies exóticas marinhas
(especialmente Coral-Sol);
 Auxiliar na implementação de protocolos
de monitoramento ambiental participativo
para subsídio ao manejo adaptativo da UC;
Perfil:
 Estudante de curso superior, que possua
experiência com realização de trabalhos
em área marinha;
 Experiência comprovada em mergulho
autônomo: mínimo de 10 mergulhos scuba
e certificação de mergulho básico;
 Experiência prática e disponibilidade para
embarques longos.
Vagas: 10 vagas
Carga Horária Mínima Total: 30 horas
Local de execução das atividades:
ESEC Tupinambás em São Sebastião
(Arquipélago de Alcatrazes)

APOIO EM PESQUISA CIENTÍFICA
PERÍODO: MARÇO a SETEMBRO
Descrição:
 Apoiar o planejamento e execução de
atividades de campo de pesquisadores
que desenvolvem seus trabalhos na UC;
 Alimentar bancos de dados de pesquisa
científica da UC;
 Elaborar proposta de trabalho de
conclusão de curso sobre assuntos
relacionados à UC.
Perfil:
 Estudante de curso técnico ou superior,
das áreas: Biologia, Geografia, Geologia,
Oceanografia.
Carga Horária Mínima Total: 160 horas
Vagas: 1 vaga
Local de execução das atividades: Sede
administrativa da ESEC Tupinambás (São
Sebastião) e eventuais saídas de campo
para a UC

Obs 1: Os dias e horários de atividade serão acordados entre a equipe do ICMBio os voluntários, de acordo
com a rotina de trabalho e disponibilidade dos voluntários informada na ficha de inscrição.
Obs 2: Os candidatos devem ter disponibilidade para deslocamento rápido e fácil para São Sebastião e
Ubatuba, pois os trabalhos são informados com pouca antecedência em função das variações de tempo e
condições de navegação.
Crédito das fotos: Júlio Cardoso, Fausto Pires de Campos, Cristian Dimitrius e acervo ESEC Tupinambás

PERÍODO: MARÇO a DEZEMBRO
Descrição:
 Participar de atividades de campo na UC,
em sua porção composta pelas ilhas de
Cabras e Palmas e entorno imediato;
 Auxiliar em ações relacionadas à sua
rotina, incluindo aquelas de caráter
operacional e logístico;
 Participar de reuniões e fóruns de
discussão cujo tema se inter-relacione
direta ou indiretamente com os objetivos
do ICMBio e da UC;
 Participar do desenvolvimento de ações
voltadas para educação e sensibilização
ambiental.
Perfil:
 Estudante e/ou profissionais da área
ambiental, e interessados;
 Desejável ter experiência em mergulho
livre e/ou autônomo;
 Experiência prática em permanecer
embarcado.
Vagas: 20 vagas
Carga Horária Mínima Total: 40 horas
Local de execução das atividades: ESEC
Tupinambás em Ubatuba (Arquipélago Ilha
Anchieta)
Formulário de Inscrições disponível em:
www.icmbio.gov.br
Encaminhar formulário preenchido, até 08/01/16,
para: voluntariado.esectupinambas@icmbio.gov.br
Mais informações: Av. Manoel Hipólito do Rego,
1907 - Arrastão – São Sebastião/SP -(12) 3892-4427

