EDITAL DE CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DE LONGA
DURAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
__ SETEMBRO DE 2018 __
I- O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO E A MODALIDADE VOLUNTARIADO DE
LONGA DURAÇÃO:
O Programa de Voluntariado do Parque Nacional da Tijuca abre vagas para trabalho
voluntário de longa duração. São ao todo 13 vagas para atuar no Parque, em diferentes
áreas, para o período de três meses (setembro – dezembro).
O Programa de Voluntariado do Parque Nacional da Tijuca existe há 15 anos e já tem mais
de 40.000 horas de dedicação voluntária. O Programa de Voluntariado tem o objetivo
principal de envolver a sociedade na conservação do Parque e também procura atender às
necessidades da gestão da Unidade, buscando respostas e esforços que possam contribuir
nas diferentes áreas.
Atualmente o Programa possui seis linhas de ação: Atividades Semanais, Mutirões
Mensais, Adoção de Trilhas e Recantos, Brigada Voluntária, Mutirões Infantis e
Voluntariado de Longa Duração.
Na linha Voluntariado de Longa Duração os voluntários têm a oportunidade de trabalhar
diretamente com a gestão do Parque Nacional da Tijuca por um período mais longo,
desenvolvendo um trabalho específico, de acordo com a formação de cada pessoa e com
as necessidades da Unidade.
II - INSCRIÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:
Os interessados devem enviar e-mail com o currículo para parnatijuca@icmbio.gov.br
O prazo para inscrição vai até o dia 16/09/18.
Os selecionados para as vagas serão informados por e-mail a partir do dia 17/09. O
resultado também será disponibilizado a partir do dia 20/09/18 no site do ICMBio:
(http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario), no site (http://bit.ly/2wrI74n) e na
página do Parque Nacional da Tijuca no facebook (http://bit.ly/editalvoluntariado3).
III- DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA:
O início das atividades será dia 21/09/18 e término dia 21/12/18.

Os voluntários deverão cumprir uma carga horária total mínima de 150 horas, no período
de 21/09/18 a 21/12/18.
IV- PERFIL NECESSÁRIO DOS VOLUNTÁRIOS:


PESQUISA: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Biologia, Engenharia Florestal,
Agronomia, Geografia ou Engenharia Ambiental.
Atividades: Levantamento e sistematização de dados sobre as pesquisas científicas
realizadas na Unidade, apoio aos trabalhos de campo realizados pelos pesquisadores,
organização de arquivos científicos do acervo do Parque.


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Direito ou Administração.
Atividades: Apoio à análise de processos sobre ocupações, usos e posses em áreas do
PNT, apoio na instrução de processos fundiários ou de temas ambientais diversos.


CAPTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS: 02 vagas.

Qualificação: Experiência com elaboração de Termos de Cooperação e/ou Termos de
Reciprocidade e/ou Termos de Parcerias.
Atividades: Buscar instituições e demais grupos organizados para estabelecer parcerias
formais com o Parque Nacional da Tijuca, visando aumentar a captação de voluntários
para as atividades do Programa de Voluntariado.


USO PÚBLICO: 03 vagas.

Qualificação para vaga 1: Estudante de graduação ou graduado nas áreas de turismo,
comunicação e marketing, biologia e afins.
Atividades: Apoio às atividades relacionadas à pesquisa de perfil e satisfação do
visitante, como: organizar tabelas, coletar dados, aplicar pesquisa de campo sobre o
perfil do visitante, perfil de gastos e pesquisa de satisfação e apoiar na elaboração de
material de divulgação do Parque.
Qualificação para vaga 2: Estudante de graduação ou graduado nas áreas de
biblioteconomia, administração e afins.
Atividades: Organizar a biblioteca do Parque utilizando sistema de catalogação padrão.
Qualificação para vaga 3: Estudante de graduação ou graduado nas áreas de
administração, turismo, economia e afins.
Atividades: Apoio ao monitoramento de concessões públicas (organizar banco de
dados, transferir informações para sistema de planilhas automatizadas, acompanhar
atividades e vistorias nas áreas concessionadas).


COMUNICAÇÃO VISUAL: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou formado em Desenho Industrial, Design Gráfico,
Publicidade e áreas afins.
Atividades: Apoio na elaboração de material de divulgação e sinalização do Parque.


MANEJO: 04 vagas.

Qualificação para as vagas 1 e 2: Estudante de graduação ou formado em Biologia,
Engenharia Florestal, Agronomia, Ciências Ambientais, Ciências Naturais, Geografia ou
Engenharia Ambiental.

Atividades: Identificação e mapeamento de espécies exóticas e espécies exóticas
invasoras. Levantamento de bibliografia sobre as espécies invasoras presentes na Unidade
e sobre informações como métodos de controle e potencial invasor das mesmas. Uso da
ferramenta de registro Survey123 para ARCGIS.
Qualificação para as vagas 3 e 4: Estudante de graduação ou formado em Biologia,
Engenharia Florestal, Agronomia, Ciências Ambientais, Ciências Naturais, Geografia ou
Engenharia Ambiental.
Atividades: Apoio na supervisão de ações de controle de Artocarpus heterophyllus.
Levantamento do estado atual de áreas e indivíduos manejados. Uso da ferramenta de
registro Survey123 para ARCGIS.


CONTROLE DE IMPACTOS: 01 vaga.

Qualificação: Estudante de graduação ou graduado em qualquer área.
Atividades: Apoio à análise e instrução de processos sobre ordenamento das atividades
de telecomunicação no Morro do Sumaré e licenciamento ambiental. Apoio na
confecção de minutas de autorizações diretas sobre as atividades de telecomunicação
no Morro do Sumaré no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Apoio na análise de
solicitações de autorização para licenciamento e/ou autorizações diretas para instalação
ou operação de empreendimentos potencialmente impactantes ao Parque Nacional da
Tijuca e/ou solicitações de intervenções e manutenção em empreendimentos instalados
na Zona de Uso Conflitante do Parque Nacional da Tijuca.
V- INFORMAÇÕES FINAIS:
Os candidatos serão selecionados de acordo com sua qualificação e experiência. Caso
sejam selecionados candidatos de fora da cidade do Rio de Janeiro, estes terão a opção
de utilizar o alojamento da Unidade, no Setor Floresta (Estrada da Cascatinha 850,
Floresta da Tijuca, Alto da Boa Vista).
Os selecionados receberão apoio alimentação (almoço duas vezes por semana).
Todos os selecionados deverão iniciar e terminar suas atividades nas datas informadas
no item 03. Ao fim dos 03 meses, além dos produtos principais estabelecidos nesse
edital e nos Planos de Trabalhos, os voluntários deverão entregar um relatório das
atividades desenvolvidas e apresentar os resultados para a equipe do Parque.
Os voluntários selecionados terão a supervisão da equipe do Parque Nacional da Tijuca,
de acordo com suas áreas de atuação.

