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Programa de Voluntariado na Área de Relevante Interesse Ecológico Projeto Dinâmica
Biológica de Fragmentos Florestais - ARIE PDBFF EDITAL N°001/2020
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO PROJETO
DINÂMICA BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS – ARIE PDBFF.
A ARIE PDBFF, Unidade de Conservação Federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade – ICMBio em cogestão com o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia – INPA, comunica aos interessados a seleção de 03 vagas para
voluntários para o primeiro trimestre de 2020, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio
nº 03 de 2016 que dispõe sobre o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação
do ICMBio.
A ARIE PDBFF é uma unidade de conservação federal de uso sustentável localizada na
Amazônia Central, região norte do Brasil. Dista aproximadamente 80 km ao Norte do
perímetro urbano de Manaus. É constituída de 11 reservas de fragmentos florestais e 12
reservas de florestas contínuas. Os estudos científicos realizados na ARIE PDBFF desde 1979
são referências acerca das consequências e efeitos da fragmentação florestal, servindo de
modelo para estudos similares em outras regiões tropicais do mundo. Já foram produzidas
mais de 769 publicações científicas, cumprindo um dos objetivos que justificaram sua
criação, produzindo conhecimentos que estão contribuindo para a manutenção,
conservação e recuperação dos ecossistemas naturais de importância regional
(ecossistemas da floresta de terra firme amazônica); o que poderá auxiliar na regularização
dos usos admissíveis para estas e outras áreas do Bioma Amazônico.
OBJETIVO GERAL
•

Incentivar a participação da sociedade e aproximá-la da gestão das áreas protegidas
e da conservação da biodiversidade por meio do trabalho voluntário.

Objetivos Específicos:
•

Divulgar e difundir a importância da ARIE PDBFF, estimular a participação social nas
ações de apoio à pesquisa científica, monitoramento da biodiversidade.

•

Treinar e incentivar estudantes/graduados e pós-graduados a atuarem nas
atividades de pesquisas científicas realizadas na ARIE PDBFF;
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•
•
•

Estabelecer interação entre os estudantes/graduados voluntários com
pesquisadores experientes e assistentes de campo que atuam na região;
Promover maior articulação e integração entre as universidades e a equipe gestora
da ARIE PDBFF (ICMBio e PDBFF/INPA);
Dar a oportunidade ao voluntário de vivenciar o contato com a natureza, avaliar sua
vocação para a pesquisa científica ou atividade de campo, ganhar habilidade
profissional, confiança e experiência.

ATIVIDADES DE PESQUISA:
•
•
•
•
•

Realizar atividades no campo e no escritório localizado em Manaus;
Ajudar na organização do material de campo;
Auxiliar o(s) pesquisador(es) durante o planejamento e execução de atividades de
pesquisa de campo;
Organizar e alimentar banco de dados das pesquisas científicas;
Dar suporte à análise de dados;

As atividades serão supervisionadas pelo responsável pela Unidade de Conservação/ou
colaborador por ele designado.
DURAÇÃO: O período de permanência do voluntário será de dois meses com
desenvolvimento de atividades, prioritariamente, em dias úteis. Entretanto, poderão ser
desenvolvidas atividades nos finais de semana, caso necessário. As atividades do
voluntariado serão realizadas de acordo com a disponibilidade do voluntário e do
pesquisador responsável.
PÚBLICO ALVO:
Pessoas com idade acima de 18 anos, que tenham finalizado ou estejam cursando a última
metade do curso de graduação nas áreas de ciências biológicas, ecologia, engenharia
florestal ou áreas afins, com disposição para auxiliar pesquisas de campo na Amazônia. São
características desejáveis dos candidatos: bom relacionamento interpessoal, capacidade de
se comunicar em português, capacidade de trabalho em equipe, organização, pró-atividade,
comprometimento, responsabilidade e disponibilidade para ficar em campo (de 10 a 20
dias/mês). Ter disponibilidade para ser voluntário na ARIE PDBFF, uma unidade de
conservação federal de uso sustentável localizada na Amazônia Central, região norte do
Brasil que dista aproximadamente 80 km ao Norte do perímetro urbano de Manaus.
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INSCRIÇÕES:
As inscrições para a vaga de voluntariado em pesquisa científica e serão realizadas 09-19 de
dezembro de 2019.
Os
candidatos
deverão
preencher
a
ficha
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario .

de

inscrição

no

link

PROCESSO DE SELEÇÃO O candidato será selecionado com base na análise do currículo e
ficha de inscrição, além de entrevista online ou presencial para o caso de moradores da
cidade de Manaus. O candidato selecionado será comunicado via e-mail e o resultado da
seleção estará disponível no link http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario a
partir de 23 de dezembro de 2019. As atividades devem começar no dia 13 de janeiro de
2020 e durar dois meses – o voluntário selecionado receberá um e-mail para planejar o
início das atividades.
VAGA DISPONÍVEL
•

Vaga 1, 2 e 3: Projeto Amazon Fertilisation
(https://www.facebook.com/AFEX-2275053062748787/;

Experiment

–

AFEX

https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com/people/). O projeto é um estudo

de manipulação de nutrientes do solo, em larga escala, para examinar como a
disponibilidade de nutrientes afeta o ciclo de carbono em florestas tropicais. As
atividades serão desenvolvidas com equipes já formadas. Frequência de campo (a
ser determinada pelo pesquisador), com intervalos na cidade. Os candidato irão
auxiliar na pesagem e transporte dos fertilizantes na cidade e fertilização das
parcelas em campo, nas coletas de respiração de solo, dendrobandas e outras
atividades a serem desenvolvidas pelo projeto AFEX.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está
vinculada a:
•
•
•
•

Preenchimento da ficha de inscrição e currículo no prazo estipulado pelo edital;
Análise de currículo;
Entrevista online ou presencial, quando possível.
Período disponível para permanência no voluntariado da ARIE PDBFF – Manaus –
AM.

CONTRAPARTIDAS DA ARIE PDBFF e PDBFF/INPA
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a) Os trabalhos de campo serão realizados na ARIE PDBFF e serão oferecidos: transporte
para campo, alojamento (rústico), café da manhã, almoço e jantar. OBS: Somente quando
estiver no campo.
b) Durante as atividades no campo serão fornecidas refeições, mas o voluntário em geral
deverá ajudar na preparação das refeições, rotina de todos no acampamento. São de
responsabilidade do voluntário, rede, roupa de cama, toalha e itens pessoais (repelente,
protetor solar, chapéu, capa de chuva, roupas; cantil etc.). Os voluntários também deverão
estar com a vacinação em dia e ter seguro de vida;
c) O ICMBio e PDBFF/INPA não se responsabilizam pelo transporte dos voluntários das suas
cidades de origem até o local de trabalho.
ARIE PROJETO DINÂMICA BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS Av. do Turismo, 1350,
Bairro Tarumã – Manaus/AM – CEP: 69049 -630 Fone (92) 3303 – 6443.
enir.costa@icmbio.gov.br
CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS Ao final do período do serviço voluntário, a ARIE
Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais emitirá um certificado no modelo do
Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade com o período
trabalhado, carga horária total e as atividades desenvolvidas. A entrega do certificado fica
condicionada à entrega e aprovação do relatório final. Cabe lembrar que o trabalho
voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de acordo com a Lei 9.608/98 e
IN 03/2016 (ICMBio). Mais informações: ARIE PROJETO DINÂMICA BIOLÓGICA DE
FRAGMENTOS FLORESTAIS Av. do Turismo, 1350, Bairro Tarumã – Manaus/AM – CEP:
69049 -630 Fone (92) 3303 – 6443.
enir.costa@icmbio.gov.br

