MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS
EDITAL DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO nº 01/2018
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) torna público que estão
abertas inscrições para Serviço Voluntário no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das
Tartarugas Marinhas e Biodiversidade Marinha do Leste (CENTRO TAMAR/ICMBio), voltados
para as Bases do Tamar/ICMBio em Vitória-ES, Guriri-São Mateus-ES, Regência-Linhares-ES e
Fernando de Noronha-PE. A prestação de serviços ocorrerá de acordo com a Lei Federal nº
9.608/1998 e a Instrução Normativa ICMBio nº03/2016. A seleção será feita regionalmente.
1. OBJETIVOS
1.1. Incentivar a participação da sociedade na gestão, no manejo e na conservação das
tartarugas marinhas que ocorrem no litoral brasileiro;
1.2. Promover a experiência prática da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais
aos voluntários.
1.3. Aprimorar conhecimentos e habilidades dos voluntários, contribuindo para seu crescimento
pessoal e profissional.
1.4. Melhorar a capacidade operativa do ICMBio no CENTRO TAMAR/ICMBio por meio do
reforço dado pela atuação de voluntários.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. Considera-se serviço voluntário no âmbito do ICMBio a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física.
2.2. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou a fim, nem poderá substituir cargo ou função prevista no quadro funcional do
ICMBio.
2.3. A prestação dos serviços será formalizada através de documento denominado Termo de
Adesão ao Serviço Voluntário e Plano de Trabalho, celebrado entre o TAMAR/ICMBio e o
voluntário.
3. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1. O trabalho voluntário a que se refere este edital compreende o período de 01/11/2018 a
01/11/2019.
3.2. A carga horária mínima do Serviço Voluntário nas Bases Avançadas do TAMAR-ICMBio será
de:
Em Vitória-ES:
CTBio - Carga horária semanal: 15 horas (3 h/dia); Área de formação: Administração ou Ciências
Naturais (Biologia, Ecologia, Oceanografia); Número de vagas: 02 vagas.
Pesca - Carga horária semanal: 20 horas (4 h/dia); Área de formação: Ciências Naturais (Biologia,
Ecologia, Oceanografia); Número de vagas: 03 vagas, para trabalhar na coleta de dados em
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Em Guriri-São Mateus-ES: Carga horária semanal: 15 horas (3 h/dia); Área de
formação: Veterinária, Engenharia Ambiental, Educação, Turismo ou Comunicação Social
(Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade/Propaganda) ou Ciências Naturais (Biologia,
Ecologia, Oceanografia); Número de vagas: 05 vagas.
Em Regência-Linhares-ES: Carga horária semanal: 15 horas (3 h/dia); Área de
formação: Veterinária, Engenharia Ambiental, Educação, Turismo ou Comunicação Social
(Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade/Propaganda) ou Ciências Naturais (Biologia,
Ecologia, Oceanografia); Número de vagas: 05 vagas.
Em Fernando de Noronha-PE: Carga horária semanal: 15 horas (3 h/dia); Área de formação: de
preferência com formação ou formação em curso na área de Ciências Naturais (Biologia,
Ecologia, Oceanografia); Número de vagas: 05 vagas, sendo duas vagas para atuação de
dezembro/18 a fevereiro/19 (três meses, prorrogáveis), e outras três para cadastro de reserva,
a fim de apoiar o trabalho de campo (reprodução e captura). Voluntários da comunidade que
não tenham a formação preferencial poderão se inscrever mesmo sem esta.
3.3. Os dias e horários de atuação serão definidos conforme disponibilidade do Voluntário, em
acordo com os gestores da Sede do TAMAR-ICMBio e das Bases Avançadas do TAMAR-ICMBio
em Guriri-São Mateus-ES, Regência-Linhares-ES e Fernando de Noronha-PE.
3.4. As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários são vinculadas aos temas
Administração, Uso Público e Negócios, Pesquisa e Monitoramento e Educação Ambiental.
4. O VOLUNTÁRIO
4.1. Requisitos:
4.1.1. Possuir carteira de identidade ou qualquer outro documento público de identificação;
4.1.2. Ser maior de 18 anos;
4.1.3. Estar devidamente capacitado quanto as ações do ICMBio e normas da unidade
organizacional.
4.1.4. Ter formação ou experiência:
Para as vagas de Vitória-ES: Ciências Naturais (Biologia, Ecologia, Oceanografia);
Para as vagas de Guriri-São Mateus-ES: Veterinária, Engenharia Ambiental, Educação, Turismo
ou Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade/Propaganda) ou Ciências
Naturais (Biologia, Ecologia, Oceanografia);
Para as vagas de Rêgencia-Linhares-ES: Veterinária, Engenharia Ambiental, Educação, Turismo
ou Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade/Propaganda) ou Ciências
Naturais (Biologia, Ecologia, Oceanografia);
Para a vaga de Fernando de Noronha-PE: Ciências Naturais (Biologia, Ecologia, Oceanografia).
4.1.5. Ser comunicativo e proativo; saber trabalhar em equipe; gostar de interagir com público.
5. SELEÇÃO
5.1. Todos os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição após cadastrar-se como
voluntário no link: (https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/login/).
Basta escolher para qual Base Avançada do Tamar/ICMBio está concorrendo, se: em Vitória-ESCTBio, em Vitória-ES-Pesca, em Guriri-São Mateus-ES; em Regência-Linhares-ES ou em Fernando
de Noronha-PE.

5.2 Os voluntários selecionados serão comunicados e deverão se apresentar no dia de início de
sua atuação, com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF, ou carteira de habilitação) para
assinatura de Termo de Adesão e Plano de Trabalho do Programa Voluntariado TAMAR-ICMBio.
5.3 Prazos do processo seletivo:
Recebimento da Ficha de Inscrição: de 16 a 23 de outubro;
Entrevista: de 24 a 29 de outubro;
Resultado final: dia 30 de outubro;
Assinatura do Termo de Adesão e do Plano de Trabalho na Base do Tamar-ICMBio: dia 31 de
outubro;
Início das atividades como voluntário: dia 1º de novembro.
6. VAGAS
6.1. Serão ofertadas 5 (cinco) vagas para a Sede do Tamar/ICMBio em Vitória-ES, sendo 2 para
CTBio e 3 para Pesca para trabalhar na coleta de dados em desembarques pesqueiros em Vila
Velha e Guarapari e pra embarque de monitoramento costeiro em Regência; 5 (cinco) vagas a
Base Avançada do Tamar-ICMBio em Guriri-São Mateus-ES, sendo 2 para contratação imediata
e 3 para cadastro de reserva; 5 (cinco) vagas a Base Avançada do Tamar-ICMBio em RegênciaLinhares-ES, sendo 2 para contratação imediata e 3 para cadastro de reserva, e 05 vagas para a
Base Avançada do Tamar-ICMBio em Fernando de Noronha-PE, sendo duas vagas para atuação
de dezembro/18 a fevereiro/19 (três meses, prorrogáveis), e outras três para cadastro de
reserva, a fim de apoiar o trabalho de campo (reprodução e captura).
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O ICMBio oferece aos Voluntários, por meio do Centro TAMAR/ICMBio, uniforme para
identificação (camisa, colete, boné, crachá para uso durante o trabalho).
7.2. Os voluntários receberão um certificado contendo a área temática de atuação, o período e
a carga horária das atividades desenvolvidas no Centro TAMAR/ICMBio.
7.3. Todos os voluntários selecionados participarão de capacitação que será promovida na
primeira semana de trabalho.
7.4. Mais informações podem ser consultadas nos seguintes endereços das Bases do
Tamar/ICMBio:
Sede - Av. N. Senhora dos Navegantes, 451, Ed. Petro Tower, Sala 1601, Enseada do Suá, VitóriaES, Tel 27 3222-4475 ou 3222-1417;
Guriri, São Mateus/ES - Avenida Oceano Atlântico, S/Nº, Bairro Guriri Norte, São Mateus-ES, Tel
(27) 99600.9248;
Regência-Linhares-ES - Rua Principal, s/n, Vila de Regência, Linhares-ES - Fone: (27) 3274-1905.
Fernando de Noronha, PE - Av. Baia do Sueste, s/n - Fernando de Noronha, PE, Tel
Vitória-ES, 11 de outubro de 2018.
JOAO CARLOS ALCIATI THOMÉ
Coordenador
CENTRO TAMAR-ICMBio

