PROGRAMA DE VOLUNTARIADO – UNA/Itaituba
Desde setembro de 2017 foi oficializada a adesão da Unidade Especial Avançada (UNA) de
Itaituba/PA ao Programa de Voluntariado do ICMBio. A UNA reúne doze unidades de
conservação localizadas ao longo da bacia do rio Tapajós, sob influência das rodovias
BR-230 e BR-163. São elas: Parque Nacional da Amazônia, Parque Nacional do Rio Novo,
Parque Nacional do Jamanxim, Floresta Nacional de Itaituba I, Floresta Nacional de Itaituba II, Floresta Nacional do Trairão, Floresta Nacional do Jamanxim, Floresta Nacional de
Altamira, Floresta Nacional do Crepori, Floresta Nacional do Amana, Área de Proteção
Ambiental do Tapajós e Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo.
O Programa de Voluntariado da UNA/Itaituba tem por objetivo a participação da sociedade
local e sua aproximação com a gestão das áreas protegidas e da conservação da biodiversidade. Serão trabalhadas cinco linhas temáticas:
• Administração: inclui o apoio na organização documental e gestão de informações inerentes às doze unidades de conservação que integram a UNA/Itaituba;
• Gestão Socioambiental: envolve o apoio às ações de educação ambiental, assim como
aquelas inerentes à organização e realização de reuniões de conselhos gestores, e outras
atividades associadas à temática socioambiental no âmbito das doze unidades de conservação da UNA/Itaituba;
• Uso Público: inclui o apoio em ações vinculadas à visitação no Parque Nacional da
Amazônia, tais como monitoramento da visitação; avaliação, sinalização e manutenção de
trilhas; mapeamento de atrativos; condução de grupos de visitantes e/ou pesquisadores;
manutenção e reparo em estruturas, entre outros;
• Comunicação: relacionada ao apoio na elaboração de banners e panfletos, organização de
banco de imagens, divulgação sobre visitação no Parque Nacional da Amazônia, elaboração de releases, entre outros. Estas atividades poderão envolver as doze unidades de
conservação que integram a UNA/Itaituba;
• Pesquisa e monitoramento: inclui apoio às atividades vinculadas ao monitoramento da
biodiversidade e fomento à pesquisa em unidades de conservação.
As vagas para voluntários são limitadas. Caso deseje ser voluntário da UNA/Itaituba, basta
encaminhar e-mail para voluntariado-una.itaituba@icmbio.gov.br ou comparecer à sede
do escritório, localizado à Av. Marechal Rondon s/n, Aeroporto Velho, Itaituba/PA, Fone:
(93) 3518-3481
Importante: A participação como voluntário na linha temática de Pesquisa e Monitoramento envolverá processo seletivo específico, a ser divulgado em breve pela UNA/Itaituba.

