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VOLUNTARIADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°001/2016
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NA RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO

A Reserva Extrativista (RESEX) Ipaú-Anilzinho, Unidade de Conservação (UC) Federal,
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), torna
pública a disponibilidade de vagas para a seleção de voluntários, considerando o disposto na
Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2009 que cria o Programa de Voluntariado em Unidades
de Conservação do ICMBio.

01 – OBJETIVO GERAL
Promover, incentivar e valorizar o trabalho voluntário na RESEX Ipaú-Anilzinho, de modo a
fortalecer o processo de gestão compartilhada nesta UC.

02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.

Estimular o exercício ético e cidadã dos moradores interessados em auxiliar nas

atividades administrativas de campo da UC, contribuindo para o atendimento e gestão das
diversas demandas comunitárias;
II.

Favorecer a integração comunitária e a cooperação entre moradores, sociedade civil e

órgão-gestor na busca de estratégias de intervenção e de políticas públicas para a proteção e
conservação da UC;
III.

Contribuir para a formação técnica e científica dos moradores interessados em atuar

como educadores ambientais na UC, tornando-os potenciais multiplicadores no processo de
conservação da biodiversidade, a partir da participação voluntária em ações de proteção e
sensibilização ambiental;
IV.

Planejar e estabelecer ações de orientação e controle de visitantes na UC;

03 – ATIVIDADES
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas na “Previsão Anual do Voluntariado”,
desenvolvida para implementação do Programa de Voluntariado do ICMBio na RESEX IpaúAnilzinho.
Para este Edital (001/2016) serão priorizadas as atividades atreladas à linha temática “Gestão
Socioambiental”, principalmente no que se refere à realização de atividades administrativas e
socioeducativas na UC:
o

Atendimento comunitário a partir do protocolo de documentos (certidões de moradia,
autorizações diretas etc.);

o

Atualização cadastral de famílias;

o

Apoio na divulgação, mobilização e realização de consultas públicas, assembleias e
oficinas comunitárias e reuniões do Conselho Deliberativo;

o

Apoio na realização de campanhas e ações pedagógicas para educação/sensibilização
ambiental;

o

Orientação, controle e atendimento de visitantes;

o

Outras atividades ou ações que poderão ser desenvolvidas, nessa mesma linha temática,
sob consulta e consentimento prévio dos voluntários.

O Plano de Ação do Voluntário será elaborado após o processo de seleção e capacitação dos
voluntários selecionados, tendo em conta a necessidade de definição conjunta da carga horária e
do período das atividades.
A capacitação ocorrerá sempre no primeiro dia de cada período de voluntariado.
O desenvolvimento das atividades será sempre supervisionado por um funcionário da Unidade
de Conservação ou colaborador por ela designado.
Todas as atividades serão registradas no histórico do certificado de participação.
04 – VAGAS E PERÍODO
São oferecidas 03 (três) vagas para o período entre 01 de julho de 2016 a 31 de dezembro de
2016, sendo 02 (duas) vagas para a Vila de Joana Peres e 01 (uma) vaga para a Vila de
Anilzinho. O trabalho voluntário poderá ser renovado por mais seis meses, quando de interesse
da Unidade e do participante.

Carga horária:
A carga horária de cada voluntário será definida entre as partes, considerando a disponibilidade
do candidato e a necessidade de gestão UC para o período.
05 – PÚBLICO ALVO
Estão aptos a concorrer às vagas homens e mulheres acima de 18 anos, que residam,
obrigatoriamente, ou na Vila de Joana Peres ou na Vila de Anilzinho.
PERFIL: ser comunicativo e proativo; ter domínio de leitura e escrita; ter noções básicas de
informática; saber trabalhar em grupo; ter compromisso e interesse pela área ambiental;
Observação:
Espera-se que o voluntário empenhe-se no cumprimento das atividades propostas, de modo a
encorajar o comprometimento individual nos movimentos coletivos, propor atividades extras em
conjunto e cooperar com os demais voluntários da UC, levando em conta o principio da
compreensão e respeito mútuo.

06 – INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas a partir da publicação deste edital. Os interessados deverão
preencher a ficha de inscrição (anexo I) e enviar junto com currículo, até o dia 22 de maio de
2016, para o e-mail rodrigo.figueiredo@icmbio.gov.br, com o assunto “Voluntariado”, ou
protocolá-los junto ao ICMBio.
A ficha de inscrição e demais informações sobre o programa estão disponíveis no link
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
07 – PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos inscritos serão selecionados com base no currículo e entrevista, cuja data, local e
horário serão amplamente divulgados nas Vilas de Joana Peres e de Anilzinho.
As entrevistas serão conduzidas pela Chefia da Unidade e por um Analista Ambiental da
Coordenação Regional do ICMBio em Belém – PA (CR4).
Os candidatos selecionados serão chamados para o dia de capacitação específica na Unidade de
Conservação, sendo esta uma etapa indispensável à efetivação de sua inserção no programa de
voluntariado.

O dia de capacitação ocorrerá sempre no primeiro dia de cada período de voluntariado.
08 – CONTRAPARTIDAS DA RESEX
o

Disponibilização de uniforme e materiais de escritório;

o

Fornecimento de refeições e apoio de transporte e hospedagem, quando desempenhadas
atividades de mobilização e execução de Reuniões do Conselho Deliberativo e ações
socioambientais ou pedagógicas (campanhas, palestras, mutirões etc.);

o

Incentivo e apoio à participação em eventos técnicos, científicos e culturais de interesse
da UC;

09 – LOCAL DO VOLUNTARIADO
O programa de voluntariado ocorrerá na área legal da Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho,
situada na área rural do município de Baião (PA).

10 – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
o

Entrega da ficha de inscrição e currículo no tempo estipulado pelo edital;

o

Participação em entrevista na data, local e horário a serem amplamente divulgados nas
Vilas de Joana Peres e de Anilzinho, posteriormente ao término do período das
inscrições;

o

Participação e desempenho no dia capacitação;

o

Aceitação das condições propostas pelo Programa de Voluntariado, incluindo a
Assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário do ICMBio;

11 – CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, a Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade com o período trabalhado e as atividades desenvolvidas. A entrega do
certificado fica condicionada à entrega e aprovação de relatório final do trabalho voluntário.
Importa destacar que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de
acordo com a Lei 9.608/98 e IN 03/2009 (ICMBio).

