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EDITAL DE CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DO
PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
EDITAL N° 001/2018

LINHAS TEMÁTICAS DE USO PÚBLICO E NEGÓCIOS E GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL

O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI), Unidade de Conservação Federal administrada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, comunica aos
interessados a abertura de processo seletivo de voluntários, no âmbito da Instrução
Normativa ICMBio n° 03 de 2016, que dispõe sobre o Programa de Voluntariado em Unidades
de Conservação do ICMBio. São ao todo 16 vagas para atuar no Parque, nas áreas de Uso
Público e Negócios e Gestão Socioambiental (educação e interpretação ambiental).

01 – Objetivos
1. Estimular a participação social de forma qualificada nas ações do Parque Nacional do
Itatiaia, de modo a fortalecer o processo de gestão participativa, procurando agregar
força de trabalho à equipe gestora da Unidade de Conservação.

02 – Atividades
2.1 As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo do Parque
Nacional do Itatiaia, onde os voluntários, coordenados por um servidor da Unidade de
Conservação ou colaborador por ele designado, deverão interagir com o público e desenvolver
as seguintes atividades:
Apoio ao ordenamento da visitação por meio do acompanhamento das atividades de
uso público com atendimento, controle e orientação de visitantes em atrativos de
ambientes naturais e nas dependências externas e internas do Centro de Visitantes;
Aplicação de questionários;
Organização de pesquisa de satisfação junto ao público;
Avaliação de trilhas e abrigos de montanha e levantamento de dados;
Apoio na instalação e manutenção de estrutura de sinalização em trilhas;
Monitoramento de impactos biofísicos e sociais em trilhas;
Monitoramento da conduta do visitante.

03 – Vagas, duração e público alvo
3.1 Período: As atividades serão desenvolvidas em 2 períodos no mês de julho de 2018.
3.2 Vagas: serão oferecidas 08 vagas por período, totalizando 16 vagas, distribuídas conforme
descrito abaixo:
a. TURMA 1 - 02 a 16 de julho (15 dias) - 08 vagas
b. TURMA 2 - 17 a 31 de julho (15 dias) - 08 vagas
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Os candidatos ao voluntariado também poderão se inscrever para os 2 períodos no mês de
julho de 2018, onde será analisada e divulgada sua solicitação.

3.3 Público alvo: pessoas com idade acima de 18 anos, com habilidade em lidar com o
público, demonstrar interesse pela área ambiental, ser comunicativo, proativo e
compromissado e demonstrar aptidão para o trabalho em equipe.
3.4 Carga horária: 08 horas diárias
3.5 Condições e restrições de trabalho: O voluntário permanecerá em alojamentos da Unidade
de Conservação, que dispõe de quarto com cama, banheiro e cozinha com fogão, geladeira e
utensílios domésticos. Não será fornecida alimentação no período, mas os voluntários terão
apoio de deslocamento à cidade de Itatiaia/RJ, para compra de gêneros em datas
estabelecidas no período do trabalho.

04 - Inscrições
4.1 Os interessados devem enviar e-mail com a ficha de inscrição para
parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
4.2 O prazo de inscrição vai até 25/05/18. A divulgação dos selecionados será realizada no dia
05/06/18. Os selecionados para as vagas serão informados por e-mail.
4.3 O resultado do processo seletivo será divulgado nos seguintes locais:
Site do ICMBio: www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario
Site do Parque Nacional do Itatiaia: www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia

05 – Certificado e Disposições Finais
5.1 O serviço voluntário no âmbito do ICMBio é uma atividade não remunerada e não gera
vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo
cobertos pelo ICMBio somente os gastos relativos ao transporte para realização de atividades
internas na Unidade de Conservação. Caberá aos voluntários, portanto, usar de recursos
próprios para chegada até a sede do Parque Nacional do Itatiaia.
5.2 A participação nos dias de capacitação é quesito indispensável à realização do programa
de voluntariado. Os dias de capacitação serão nos primeiros dias do período do voluntariado.
5.3 Ao final do período do serviço voluntário, o Parque Nacional do Itatiaia emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade com o período trabalhado, carga horária total e as atividades
desenvolvidas.

Maiores informações: Parque Nacional do Itatiaia

Itatiaia,
30 de abril de 2018

GUSTAVO W. TOMZHINSKI
Chefe do Parque Nacional do Itatiaia
______________________________________________________________________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por Gustavo Wanderley Tomzhinski, Chefe de
UC, em 03/05/2018, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3158824 e o
código CRC 08DEC3DD.
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