INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DA RESTINGA DE CABEDELO

EDITAL DE SELEÇÃO 2018.1 - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
1.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que está

selecionando 17 (dezessete) voluntários para o Programa de Voluntariado da Floresta
Nacional da Restinga de Cabedelo (FLONA Cabedelo). Os selecionados atuarão em projetos
específicos elaborados pela equipe da FLONA Cabedelo ou em conjunto com os voluntários,
pesquisadores e/ou instituições parceiras, bem como em atividades e programas de Educação
Ambiental e visitação, com ênfase no Projeto Demonstrativo de Energia Solar em funcionamento
na Unidade de Conservação.
2.

O Programa de Voluntariado no ICMBio é regulado pela Instrução Normativa n° 3 de 10 de

maio de 20161. De acordo com essa norma:
“Art. 3º Considera-se serviço voluntário no âmbito do ICMBio a atividade não
remunerada, prestada por pessoa física que preencha os requisitos necessários:
I– possuir carteira de identidade ou qualquer outro documento público de identificação;
II - menores de idade deverão estar acompanhados ou autorizados pelos pais ou
responsáveis; e
III– estar devidamente capacitado, quanto as ações do ICMBio e normas da unidade
organizacional.
Parágrafo único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim, nem poderá substituir cargo ou função
prevista no quadro funcional do ICMBio.”

3.

A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo não possui alojamentos e não oferece

auxílio transporte e alimentação.
4.

A carga horária presencial mínima a ser cumprida será de 8 (oito) horas semanais,

comparecendo na FLONA pelo menos um dia na semana.
5.

Perfil dos voluntários:
a. Cidadãos maiores de 18 anos, residentes próximo à FLONA – 2 vagas
b. Estudantes ou profissionais graduados das seguintes áreas:
Áreas de formação
Comunicação Social, Design, Mídias digitais, Publicidade ou Turismo
Engenharia Elétrica ou Física
Gestão Ambiental, Eng. Ambiental
Pedagogia
Qualquer área de formação para atuar como monitores em atividades
de Educação Ambiental – (exigência mínima de Ensino Médio completo)

1

Qtd. de vagas
2
1
1
1
10

Maiores informações: http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario e no FACEBOOK: @flonacabedelo.
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6.

Documentos necessários para seleção (envio até 21/03/2018):


Curriculum resumido (máx. 2 pág.);



Carta de intenções e motivações para ingresso no voluntariado (máx. 1 página),
constando a disponibilidade de tempo (horas/semana) e áreas de interesse;

7.

Os

documentos

deverão

ser

enviados

para

Fabiano

Gumier

Costa:

fabiano.costa@icmbio.gov.br com o assunto: “Seleção de voluntário – 2018.1”.
8.

Divulgação dos selecionados para as entrevistas: 28/03/2018.

9.

O local do serviço voluntário será a sede da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo,

localizada na Rod. BR-230, KM 11, Cabedelo – PB.

Maiores informações: (83) 3246 – 0333 ou pelo Facebook: @flonacabedelo

Ajude na gestão do patrimônio natural e cultural do Brasil nas Unidades de Conservação!
Aprendizado será sua maior recompensa!
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