Programa de Voluntariado do Parque Nacional da Serra da Bocaina

1º Edital de 2015 – Ano III

- 01 vaga - análise estatística de dados da visitação.
- 01 vaga - ações de reestruturação do Conselho Consultivo do PNSB.
- 10 vagas - operação de ordenamento do PNSB em Trindade durante o Carnaval.
(2 vagas da operação são especificamente para moradores de Paraty/RJ)
(Deve ser feita uma inscrição por vaga, caso tenha interesse em concorrer a outra vaga, por favor, faça outra
inscrição).

Período de Inscrição: 14 a 22/janeiro de 2015.
Previsão de divulgação dos selecionados: 28 de janeiro.
Período do trabalho voluntário: fevereiro de 2015. Ver nas

Brinco de Princesa (Fuchsia
(Fuchsia sp
sp))
Cachoeira do Veado
São José do Barreiro/SP

próximas páginas o período de cada vaga.
Vista da Baia da Ilha Grande
Pedra da Macela

Para se inscrever acesse o link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo ee-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br / Telefone: (24) 3371-3056
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Vaga: Análise estatística de dados da visitação.
Área temática: Uso Público
Período: 23 a 27 de fevereiro de 2015 (8 horas de trabalho por dia).
Atividade: Tabular e analisar estatisticamente os dados referente a contagem da visitação e
dos questionários preenchidos pelos visitantes do PNSB em Trindade.
O Público: Estudante de graduação ou graduado com experiência em tabulação de dados e análise
estatísticas.
Perfil: ter conhecimento e habilidade em estatística e informática (planilha eletrônica, elaboração de
gráficos e editor de texto); ser proativo e imparcial; ter organização e compromisso.
Local do trabalho voluntário: sede do PNSB em São José do Barreiro/SP.
Infraestrutura disponível: Alojamento (é necessário que traga roupa de cama e banho, além de
itens de higiene pessoal); Alimentação: Café da manhã, almoço e jantar. Oferecemos transporte para
São José do Barreiro a partir das cidades da região melhor servidas por linhas rodoviárias: Queluz/SP,
Guaratinguetá/SP ou Resende/RJ.

Para se inscrever acesse o link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo ee-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br / Telefone: (24) 3371-3056
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Vaga: Ações de reestruturação do Conselho Consultivo do PNSB.
Área temática: Gestão participativa
Período: 23 a 27 de fevereiro de 2015 (8 horas de trabalho por dia).
Atividade: Apoiar na organização das informações, mobilização e divulgação da oficina de
reestruturação do Conselho Consultivo do PNSB.
O Público: estudantes de graduação que se identifiquem com a área ambiental.
Perfil: ter conhecimento e habilidade com programas de computador (planilha eletrônica, e editor de
texto); Facilidade em comunicação interpessoal e em escrever; Saber trabalhar em grupo; Ser proativo,
imparcial, comunicativo e organizado; Ter compromisso e interesse pela área ambiental.
Local do trabalho voluntário: sede do PNSB em São José do Barreiro/SP.
Infraestrutura disponível: Alojamento (é necessário que traga roupa de cama e banho, além de itens de
higiene pessoal); Alimentação: Café da manhã, almoço e jantar. Oferecemos transporte para São José do
Barreiro a partir das cidades da região melhor servidas por linhas rodoviárias: Queluz/SP, Guaratinguetá/SP
ou Resende/RJ.

Para se inscrever acesse o link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo ee-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br / Telefone: (24) 3371-3056
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Vaga: Ordenamento do Uso Público em Trindade durante o carnaval.
Área temática: Uso Público
Período: 12 a 18 de fevereiro de 2015. (aproximadamente 10 horas de trabalho por dia).
Atividades a serem realizadas: Controle de trilhas, contagem de visitantes e aplicação de
questionários junto aos visitantes do Parque.

O voluntário deverá chegar em Paraty/RJ no dia 11 de dezembro até às 18h.
Público alvo: pessoas interessadas em contribuir com a implementação e ordenamento do PNSB.
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: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo ee-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br / Telefone: (24) 3371-3056
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Informações Gerais:
- Todos os inscritos receberão um e-mail com o resultado da seleção, então fique atento
também a sua caixa de spam.
- 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.
- 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 às 08h do dia 1º de fevereiro
(segunda-feira).

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

