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PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM, Unidade de Conservação Federal administrada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, comunica aos interessados
o processo seletivo de voluntários, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2016 que
dispões sobre o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio.

 

01 - OBJETIVOS:

Proporcionar que voluntários adquiram experiência na prática da conservação da natureza,
permitindo ainda a integração comunitária, educação e interpretação ambiental e
desenvolvimento sustentável, aprimorando os conhecimentos para formação profissional,
educacional e pessoal, promovendo a cidadania junto ao Programa do(a) PARQUE NACIONAL
DE SÃO JOAQUIM.

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

---

03 - ATIVIDADES:

As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no planejamento da equipe gestora para
implementação do Programa de Voluntariado da (o) PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM.

O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação
ou colaborador por ele designado.

Descrição e atividades previstas:

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:

Serão oferecidas 0 vagas no total, para atividade Presencial, distribuídas no(s) seguinte(s)
período(s):

Data prevista para a divulgação do resultado:

sem data definida

 



Período(s) de inscrição:

início: 12 de Novembro de 2018 - fim: 29 de Janeiro de 2019

 

Público Alvo:

-Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de 18 anos. Será dada
preferência a estudantes universitários e graduados, preferencialmente dos cursos de biologia,
engenharia ou gestão ambiental, geografia, jornalismo, publicidade, pedagogia e áreas afins -
Os participantes devem estar em boas condições físicas e de saúde pois serão realizadas
atividades ao ar livre que requerem bom preparo físico (caminhada média a pesada, terrenos
acidentados e condições climáticas diversas) - São características desejáveis dos candidatos:
bom relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipe, habilidade para falar em
público, pró-atividade e comprometimento. - Habilidade para escrever relatórios e sistematizar
dados em planilhas.

 

Orientações e recomendações da Unidade:

- Espera-se que o voluntário seja proativo, podendo propor atividades extras, principalmente
aquelas direcionadas aos visitantes e comunidades;

 

O que oferece aos voluntários:

orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
infraestrutura de apoio para hospedagem.
transporte para realização das atividades.
a sede do Parque localiza-se no município de Urubici/SC. O deslocamento de ida e volta
até Urubici/SC é de responsabilidade do voluntário.


