PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N° 0001/2020
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS
CAGARRAS
ÁREA TEMÁTICA – Educação Ambiental

MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS CAGARRAS, Unidade
Conservação Federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação
Biodiversidade - ICMBio, comunica aos interessados o processo seletivo de voluntários,
âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 0001 de 2020 que dispõe sobre o Programa
Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio.
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01 - OBJETIVOS:
Proporcionar que os voluntários adquiram experiência na área de educação ambiental,
comunicação, fotografia e operacionalização de eventos durante o evento de comemoração
dos 10 anos do MONA Cagarras, entre 16 e 20/04/2020.
02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Auxiliar a formação ética, cidadã e profissional do voluntário;
Promover, estimular e engrandecer o trabalho voluntário nas Unidades de Conservação
Federais do País;
- Sensibilizar os voluntários sobre a importância da proteção do meio ambiente das
Unidades de Conservação.
03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no planejamento da equipe gestora para
implementação do Programa de Voluntariado do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
O desenvolvimento de atividades será coordenado pela equipe da unidade de conservação e
seus parceiros.

Descrição e atividades previstas
Apoio durante o evento de comemoração dos dez anos do MONA Cagarras, envolvendo as
seguintes atividades:
- Participar de reunião preliminar para afinar objetivos e funções, e treinamento na sede
da UC;
- Apoiar na montagem/desmontagem do evento;
- Apoiar na logística durante o evento (equipamentos audiovisuais, recepção de
convidados, distribuição de brindes, registro fotográfico, entre outros);
- Atender ao público e fornecer informações/tirar dúvidas sobre os conteúdos da
exposição sobre a biodiversidade do MONA Cagarras.
04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 06 vagas no total, conforme perfis abaixo:
- 04 vagas para estudantes ou profissionais das áreas de Biologia ou veterinária com
experiência em fauna silvestre: para atender ao público e fornecer informações/tirar dúvidas
sobre os conteúdos da exposição sobre a biodiversidade do MONA Cagarras.
- 01 vaga para pessoa com experiência em fotografia: para fotografar o evento.
- 01 vaga para pessoa com experiência em manejo de equipamentos audiovisuais: para prestar
apoio operacional durante o evento.
Espera-se que todos os voluntários, além das características acima, sejam:
- Demonstrem interesse pela área ambiental;
- Sejam comunicativos, proativos e saibam trabalhar em grupo.
A carga horária de cada voluntário deverá ser de no mínimo 20 horas- sendo distribuída nos
seguintes períodos:
-

13 de abril de 2020: Capacitação na sede da UC e reunião para afinar objetivos,
funções, entre outros assuntos. 4 horas. (09:00h-13:00h)
16 de abril de 2020: Montagem da exposição. 4 horas. (13:00h-17:00h)*
17 de abril de 2020 até 19 de abril de 2020: Apoio operacional e de atendimento ao
público. 4 horas/dia = 12 horas. (horários dos turnos a serem definidos na reunião).
20 de abril de 2020: Desmontagem da exposição. 4 horas. (9:00h-13:00h)*

*Cada voluntário participará ou da montagem ou da desmontagem da exposição (em turnos).

Público Alvo:
Estudantes ou profissional das áreas de Biologia ou Veterinária; pessoas com interesse em
eventos da área ambiental.
05- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
-

-

Os voluntários selecionados deverão cumprir integralmente os horários e turnos
combinados.
Será oferecida capacitação básica e material para estudo prévio sobre a UC.
Serão oferecidos coletes de identificação para os voluntários bem como o material
necessário para as atividades, incluindo uma câmera fotográfica digital para a pessoa
designada a esta função. Todos esses materiais deverão ser devolvidos à equipe
organizadora do fim do dia.
O transporte dos voluntários até o local dos eventos ficará por conta dos mesmos.
Durante os dias do evento comemorativo (17 a 19/04) será fornecido um lanche por
voluntário por turno de 4h e água.

06- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa acima de 18 anos.
A seleção dos voluntários será feita pela:
-

Análise do perfil do voluntário no cadastro do ICMBio
Análise da experiência profissional
Experiência prévia no perfil desejado de cada vaga (comunicação com público e área
ambiental; fotografia e equipamentos audiovisuais), conforme o item 4 deste edital; e
Demonstrarem interesse e tiverem aptidão para ocupar a vaga.

07 - INFORMAÇÕES GERAIS:
Inscrições:
Iniciam dia 02/03/2020 (segunda-feira) e finalizam no dia 16/03/2020 (segunda-feira). Para se
inscrever, é necessário fazer cadastro no Sistema do Programa de Voluntariado do ICMBio. As
inscrições deverão ser realizadas pelo Sistema no prazo correspondente da chamada.

Divulgação do Resultado:
O resultado da seleção estará disponível nas redes sociais do MONA Cagarras (Instagram:
@icmbio_monacagarras e Facebook: @icmbiomonacagarras), e no Sistema do Programa de
Voluntariado do ICMBio a partir do dia 23 de março de 2020. Os candidatos selecionados
deverão confirmar sua participação por meio do preenchimento do Plano de Trabalho que
estará disponível no Sistema de gestão do voluntariado para os candidatos
selecionados.
Certificado:
Ao final do período de serviço voluntário o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras validará as atividades realizadas e o sistema de gestão do voluntariado
disponibilizará certificado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade para cada voluntário.
Importante:
O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício nem é remunerado, de acordo com a Lei nº
9.608/98 e IN nº03/2016 (ICMBio). Mais informações entrar em contato com o MONUMENTO
NATURAL
DO
ARQUIPÉLAGO
DAS
ILHAS
CAGARRAS
via
e-mail:
monacagarras@icmbio.gov.br.

