
Esta é sexta fase de implementação do Programa de Voluntariado no PNSB.

O principal objetivo é estimular as pessoas a expressarem sua cidadania, aumentando a 
participação da sociedade na gestão do Parque e sensibilizando a população sobre a 

importância da Unidade para a conservação do meio ambiente.

Programa de Voluntariado do Programa de Voluntariado do 
Parque Nacional da Serra da BocainaParque Nacional da Serra da Bocaina

Nesta fase estamos disponibilizando 03 vagas no município de São José do Nesta fase estamos disponibilizando 03 vagas no município de São José do 
Barreiro/SP, sendo 02 na área de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  (A ou B: ver 
detalhes nas próximas páginas) e 01 na área de COMUNICAÇÃO SOCIAL.

INSCRIÇÃO: UTILIZAR MODELO DE CURRICULO EM ANEXO.

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: 
voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 

Período de Inscrição: 09/julho  a 02/agosto de 2013

Previsão de divulgação dos selecionados:  21/agosto/13

Período das atividades: 
Comunicação Social - mínimo 4 semanas  (melhor período para o voluntário, durante  os meses 

de  setembro (2ª quinzena), outubro, novembro/2013);

Regularização Fundiária - mínimo 4 semanas  consecutivas (melhor  período para o voluntário, 

exceto 1ª quinzena de setembro e mês de dezembro ).



Área Regularização Fundiária - A (01 vaga para realizar atividades abaixo).

Atividade principal: preenchimento de planilha de cadastro fundiário e apoio a campo 

em atividades de levantamento de limites ou marcos de propriedades. Previsão de 

maior parte do trabalho em escritório. 

Público: Estudante ou Bacharel em Agronomia, Engenheira Florestal, Ambiental, 

Geografia, Cartografia e áreas afins.

Perfil: ter conhecimento de informática (planilha eletrônica e editor de texto), uso de 

GPS e programas de geoprocessamento; ter disposição para aprender e realizar cópia 

digital de arquivos em papel; saber trabalhar em grupo; ser proativo; ter organização; 

ter compromisso; ser imparcial. 

Local do trabalho voluntário: São José do Barreiro/SP.

Infraestrutura disponível: Alojamento (é necessário que traga roupa de cama e banho, 

além de itens de higiene pessoal); Alimentação (exceto final de semana): café da 

manhã; marmitex no almoço e jantar; Oferecemos transporte para São José do 

Barreiro a partir das cidades da região melhor servidas por linhas rodoviárias: 

Queluz/SP, Guaratinguetá/SP  ou Resende/RJ.

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: 
voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 



Área Regularização Fundiária - B (01 vaga para realizar atividades abaixo).

Atividade principal: Apoiar no levantamento do cadastro fundiário em parte das terras 

públicas do PNSB (Núcleo Colonial Senador Vergueiro), parte alta do parque com de 

atividade de campo (vistorias e entrevistas). Previsão de tempo de trabalho em campo 

e escritório similares. 

Público: Estudante ou Bacharel em Agronomia, Engenheira Florestal, Ambiental, 

Geografia, Cartografia e áreas afins.

Perfil: ter conhecimento de informática (planilha eletrônica e editor de texto), uso de 

GPS e programas de geoprocessamento; ter disposição para aprender e realizar cópia 

digital de arquivos em papel; saber trabalhar em grupo; ser proativo; ter organização; 

ter compromisso; ser imparcial. 

Local do trabalho voluntário: São José do Barreiro/SP.

Infraestrutura disponível: Alojamento (é necessário que traga roupa de cama e banho, 

além de itens de higiene pessoal); Alimentação (exceto final de semana): café da 

manhã; marmitex no almoço e jantar; Oferecemos transporte para São José do 

Barreiro a partir das cidades da região melhor servidas por linhas rodoviárias: 

Queluz/SP, Guaratinguetá/SP  ou Resende/RJ.

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: 
voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 



Área Comunicação Social (apoiar alimentação do website do Parque Nacional da Serra 

da Bocaina). 

Público: pessoas interessadas em contribuir com a divulgação do PNSB em mídia 

digital.

Perfil: Graduação em Jornalismo concluída ou em andamento (a partir do 5° semestre); 

Facilidade para a produção de textos, principalmente para a mídia digital; Facilidade para a produção de textos, principalmente para a mídia digital; 

Familiaridade com ferramentas de tratamento de imagens e de inserção de conteúdo 

em websites; Interesse na agenda ambiental.

Local do trabalho voluntário: Escritório do PNSB na cidade de São José do Barreiro/SP.

Infraestrutura disponível: Alojamento (é necessário que traga roupa de cama e banho, 

além de itens de higiene pessoal); Alimentação (exceto final de semana): café da 

manhã; marmitex no almoço e jantar; Oferecemos transporte para São José do 

Barreiro a partir das cidades da região melhor servidas por linhas rodoviárias: 

Queluz/SP, Guaratinguetá/SP  ou Resende/RJ.

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: 
voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 



Área de Interesse:    (    ) Comunicação Social       (   ) Regularização Fundiária A     (   ) Regularização Fundiária B
Indicar melhor período para  ser voluntario(a) (considerando tempo mínimo consecutivo):
Nome:                                                                 Data de nascimento:
CPF: 
Endereço:                                                            Cidade/Estado:
Telefones para contato com DDD:                                              E-mail:

Formação:       (    ) Nível médio     Curso: __________________________________
(    ) Curso técnico: __________________________________________
(    ) Graduação    Curso: __________________________________

Modelo de currículo a ser enviado ao PNSB para concorrer a vaga de voluntário

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br
Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 

(    ) Graduação    Curso: __________________________________
(    ) Pós graduação: __________________________________________

Tem alguma restrição física ou alimentícia:  (     ) Não       (     ) Sim     Qual:

Conhecimento de informática:   (     ) Não             (     ) Sim    Quais (citar  programas):
nível (básico, intermediário, avançado):  

Conhecimento de língua estrangeira:    (     ) Não        (     ) Sim    Quais (citar idiomas):
nível (básico, intermediário, avançado):  

Citar cursos relevantes que tenha participado (colocar a carga horária): 

Experiência profissional:

Informações extras que achar necessárias:



Programa de Voluntariado do Programa de Voluntariado do 
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- Todos os inscritos receberão um e-mail com o resultado da 

seleção.

Informações gerais:

Interessados enviar currículo conforme modelo para o seguinte e-mail: 
voluntariado.pnsb@icmbio.gov.br

Maiores informações  pelo e-mail  ou telefone:   (24) 3371-3056 

seleção.

- Os voluntários receberão um certificado dos trabalhos 

prestados ao PNSB.


