
Pico do Frade – Angra dos Reis/RJ

Cachoeira do Veado
São José do Barreiro/SP

Tucano de bico preto
(Ramphastos vitellinus ariel)

Brinco de Princesa (Fuchsia sp)

Perereca de pijama

4º Edital de 2014
Programa de Voluntariado do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina

Pico Tira Chapéu
São José do Barreiro/SP

Enseada da Caixa d’Aço – Paraty/RJ

Urubu rei

Quati (Nasua nasua)

Bromelia

O objetivo do programa é agregar força de trabalho à equipe gestora do PNSB de forma 
a aumentar a participação da sociedade na gestão da Unidade de Conservação e 

estimular a população a exercer a cidadania além de sensibilizá-la sobre a importância 
do Parque para a conservação do meio ambiente no Bioma Mata Atlântica.

Período de Inscrição: 13 de maio até às 13h do dia 22 de maio.

Previsão de divulgação dos selecionados:  28 de maio.

Período do trabalho voluntário: 18 a 22 de junho.

Para se inscrever clique no link: http://goo.gl/fyig4m
Mais informações pelo e-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Telefone:   (24) 3371-3056 

Vagas por área temática e quantidade de dias de trabalho:

- 10 vagas - Uso Público feriado de Corpus Christi, sendo duas vagas 
especificamente para moradores de Paraty (05 dias)

OBS.: Verifique se você se encaixa no público e perfil necessários.
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Área temática: Uso Público - feriado de Corpus Christi (18 a 22 de 
junho de 2014 são aproximadamente 10 horas de trabalho por dia) -
participar das atividades de ordenamento do PNSB na praia em Trindade 
- Paraty/RJ, através do controle de trilhas, contagem de visitantes, 

aplicação de questionários junto aos visitantes do Parque. O voluntário 
deverá chegar em Paraty no dia 17 de junho.

O Público: pessoas interessadas em contribuir com a implementação e 
ordenamento do PNSB.

Perfil: Ser comunicativo; Saber trabalhar em grupo; Ser proativo; Ter 
compromisso; Ter interesse pela área ambiental. 

Local do trabalho voluntário: na praia, interior do PNSB em Trindade -
Paraty/RJ.

Infraestrutura disponível: Alojamento (com exceção dos moradores de 
Paraty), porém é necessário que traga roupa de cama e itens de higiene 
pessoal; Transporte (Paraty-Trindade- Paraty); Café da manhã; Lanche 
reforçado durante o dia;  almoço e jantar.
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- Todos os inscritos receberão um e-mail com o resultado 
da seleção, então fique atento também  a sua caixa de 
spam.

- Os voluntários receberão um certificado do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
contendo a área temática de atuação e carga horária 
referente aos trabalhos prestados ao PNSB.

- O PNSB não tem como viabilizar o transporte dos 
voluntários de suas cidades até o município onde será 
exercido o trabalho voluntário.

-Todos os voluntários tem que participar da capacitação 
que é realizada no primeiro dia de trabalho (18 de junho).

- Os selecionados deverão entrar em contato com o PNSB 
até às 8h do dia 02 de junho (segunda-feira).

Informações Gerais: 
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