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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:

A) Realizar o monitoramento de macrofungos de altitude (acima 900m) encontrados na área do
Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ), a partir do desenvolvimento de um Projeto de Ciência
Cidadã, em parceria com o Laboratório MICOLAB da Universidade Federal de Santa Catarina.
B) Envolver cidadãos e cidadãs voluntários(as) no registro de espécies de macrofungos de
altitude, alimentando um banco de dados a partir do envio de imagens usando aplicativo de
celular; C) Capacitar voluntários(as) e sensibilizá-los(as) sobre a importância do reino fungi e do
PNSJ para a conservação da biodiversidade e das espécies de macrofungos, principalmente
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; D) Capacitar voluntários para que localizem e
registrem por fotos, espécies de macrofungos e utilizem o aplicativo de celular; E) Incentivar que
moradores(as) do interior e entorno do PNSJ, condutores (as), guias, professores(as) e
estudantes, entre outros, sejam “cidadãos cientistas” e participem de uma iniciativa voltada para
a conservação da biodiversidade; F) Contribuir para a pesquisa científica através de um método
participativo; G) Ampliar a participação e envolvimento da sociedade em ações voltadas à
conservação da biodiversidade do PNSJ

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:

A) Participação nas capacitações obrigatórias B) Realizar, com seus meios e às suas
custas, expedição(ões) a campo com duração mínima de 4 horas para coleta de dados
de macrofungos no PNSJ e alimentação do banco de dados através de aplicativo de
celular C) Apresentação de relatório sobre as atividades realizadas em campo para
comprovação das horas de trabalho

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:

Serão oferecidas 30 vagas no total, para atividade À distância, distribuídas no(s) seguinte(s)
período(s):

8 de Março de 2021 a 8 de Setembro de 2021 - 48h (Mensal)

Data prevista para a divulgação do resultado:

1 de Março de 2021

 

Período(s) de inscrição:

início: 11 de Fevereiro de 2021 - fim: 25 de Fevereiro de 2021

 

Público Alvo:

Quaisquer pessoas que tenha condições físicas apropriadas às atividades propostas e que,
COM SEUS MEIOS E ÀS SUAS PRÓPRIAS CUSTAS, possa, nos próximos 6 meses, realizar
visitas às áreas e/ou trilhas (abertas à visitação) do PNSJ em altitudes superiores a 900m, com
o objetivo de registrar fotograficamente espécies de macrofungos para inserir no banco de
dados através de um aplicativo de celular.

 

Orientações e recomendações da Unidade:

O ICMBio e os parceiros do projeto se comprometem a emitir certificado de voluntariado a partir
da participação nas capacitações obrigatórias (oferecidas pelo ICMBIO/ gestão do PNSJ e
UFSC) somada à comprovação de trabalho em campo, referente à(s) visita(s) em áreas alvo do
Projeto, com foco na alimentação do banco de dados. Para saber mais sobre as áreas de
visitação atualmente abertas à visitação, acesse o site
https://www.icmbio.gov.br/parnasaojoaquim/guia-do-visitante.html. Levantamentos também
podem ser feitos em áreas particulares inseridas nos limites do PNSJ ainda não indenizadas,
somente se realizadas pelos(as) proprietários(as) ou mediante autorização formal dos(as)
mesmos(as).

 

O que oferece aos voluntários:

orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.

 

Critérios de Seleção:

A) Residentes nos municípios do PNSJ (Bom Jardim da Serra, Urubici, Grão Pará, Lauro Muller
e Orleans). B) Frequenta regularmente as áreas inseridas nos limites do PNSJ. C) Quantidade
de horas propostas para atividade em campo. D) Por ordem de inscrição.

Dúvidas, entre em contato: ANA LUIZA CASTELO BRANCO FIGUEIREDO




