EDITAL FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA Nº03/2018CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DE LONGA DURAÇÃO.
I.

A FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA:

A Floresta Nacional de Ipanema foi criada em 20 de maio de 1992, estando
localizada quase que inteiramente no município de Iperó-SP, a 120 quilômetros
da capital paulista e próxima à Sorocaba. Protege remanescentes de Mata
Atlântica e Cerrado em uma região de grande pressão antrópica, o que faz da
unidade um lugar bastante relevante e uma ferramenta importante para
conservação da biodiversidade.
A Flona tem grande relevância histórica, pois foi palco das primeiras tentativas
de exploração do ferro no continente americano, sendo uma das localidades
mais estudadas quanto a sua biodiversidade pelos antigos naturalistas e
viajantes do século XIX e pioneira como embrião da siderurgia e indústria
nacional, formando um dos mais importantes patrimônios históricos brasileiros.
A Floresta Nacional de Ipanema apresenta também significativa relevância e
importância por:
• abrigar em seus limites um dos maiores fragmentos de vegetação nativa
do interior paulista, formada por um enclave composto por Floresta
Estacional Semidecidual e Cerrado;
• apresentar uma rica biodiversidade regional, composta por 539 espécies
de vertebrados, onde atualmente se encontra cerca de 40 espécies que
merecem atenção quanto ao seu estado de conservação, inclusive de
espécies animais e vegetais de ocorrência regional exclusiva;
• abrigar um dos mais importantes testemunhos geoecológicos do interior
do Estado de São Paulo, o Morro Araçoiaba, descrito e estudado desde o
século XVI;
• preservar nos mais diversos ambientes naturais existentes em sua área,
populações e habitats relevantes de espécies de vertebrados com graus de
ameaças e que merecem ações voltadas à sua conservação;
• apresentar uma variedade de habitats em bom estado de conservação
que aliado a uma grande diversidade de espécies vegetais, a colocam
como de extrema importância para a manutenção de uma rica e expressiva
fauna associada;
• desempenhar um importante papel no controle de atividades
potencialmente poluidoras, considerando estar inserida em uma região de
grande expansão urbana e consequentemente de pressão sobre os

escassos remanescentes florestais e biodiversidade regional;
• abrigar a ACADEBio – Centro de Formação em Conservação da
Biodiversidade a qual tem como missão promover a construção e difusão
de conhecimentos para a conservação da sociobiodiversidade por meio de
processos educacionais;
• abrigar um dos mais importantes patrimônios históricos brasileiros,
formado por sítios arqueológicos e históricos que remontam o primórdio da
ocupação do território nacional pelo homem europeu, da industrialização
nacional e de fatos ligados à definição do Brasil como nação.
A missão da unidade é "Proteger, conservar e restaurar o Morro Araçoiaba e
seus ambientes associados, os remanescente de Mata Atlântica, Cerrado e
seus atributos naturais, históricos e culturais”. Já a visão de futuro da unidade é
"Ser uma Unidade fortalecida e comprometida com a conservação do meio
ambiente e com o envolvimento da sociedade".
Assim, o programa de voluntariado caracteriza-se como uma ferramenta
fundamental para o alcance da visão de futuro da unidade, haja vista que tratase de um instrumento para promover o envolvimento da sociedade de forma
concreta e em sintonia com o plano de manejo e planejamento estratégico da
unidade.
II.

O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA FLORESTA
NACIONAL DE IPANEMA

O programa de voluntariado da Floresta Nacional de Ipanema, nesta primeira
etapa, selecionará até 16 voluntários para atuação nas linhas temáticas de
administração, comunicação e uso público.
Tem como objetivo geral engajar a sociedade para restauração do patrimônio
ambiental e cultural, desenvolver o turismo na região, estimular ações de
sensibilização ambiental e implementar ações efetivas de comunicação.
Os voluntários terão a oportunidade de trabalhar diretamente com a gestão da
Floresta Nacional de Ipanema por um período, desenvolvendo um trabalho
específico, de acordo com a formação de cada pessoa e com as necessidades
da Unidade.
III.

INSCRIÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

Os interessados devem enviar um e-mail com o currículo anexo para
flonaipanema.sp@icmbio.gov.br e indicar, no corpo do e-mail, a(s) linha(s)
temática(s) e atividade(s) que gostaria de atuar (conforme item IV deste edital),
assim como os dias e horários que tem disponibilidade.
O prazo para inscrição vai até o dia 31/05/18.

A divulgação dos selecionados será realizada no dia 8/06/18. O resultado do
processo seletivo será divulgado nos seguintes locais:
▪

http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario

▪

http://www.icmbio.gov.br/flonaipanema/

▪

Mural do Centro de Visitantes da FLONA.
IV.

PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS

A. Administração/Uso Público - Apoio ao funcionamento do centro de
memória e sala de estudos da ACADEBio: 07 vagas.
Qualificação necessária: Universitários, historiadores, professores e outros
profissionais que tenham reconhecido conhecimento sobre o Sítio Histórico
da Flona ou gestão de acervo bibliográfico.
Tipo de Atividade: As atividades serão definidas com cada voluntário dentro
de um plano de trabalho individual, o qual deverá indicar as atividades que
serão realizadas, os resultados esperados, assim como os dias e horários
para realização das mesmas. A seguir estão listadas as atividades que
poderão ser realizadas pelos voluntários dentro deste perfil:
•

Recepcionar os visitantes no centro de memória com o objetivo de
melhorar a experiência de caráter histórico-cultural, estimulando a
curiosidade e o interesse pela conservação. Para isso o voluntário
deverá realizar atividades educativas e interpretativas;

•

Desenvolver atividades lúdicas no centro de memória;

•

Apoiar atividades relacionadas à organização, manutenção e controle
de acesso do centro de memória;

•

Apoiar atividades de proteção e revitalização do centro de memória,
sítio histórico e sítio arqueológico Flona;

•

Promover palestras, encontros culturais, debates e outras atividades
correlatas no centro de memória;

•

Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a visitação no
centro de memória;

•

Apoiar a organização e acesso ao acervo bibliográfico do centro de
memória e da ACADEBio;

•

Promover a capacitação de professores;

•

Confeccionar filmes, folhetos, documentários e demais publicações
relacionadas ao conteúdo do sítio-histórico e centro de memória da
Flona;

•

Apoiar ações voltadas à proteção dos sítios arqueológicos e históricos;

•

Apoiar a manutenção da home page da Floresta Nacional de Ipanema,
na página do ICMBio;

B. Comunicação: 02 vagas.
Qualificação: Profissionais e estudantes de comunicação, jornalismo e
áreas correlatas.
Tipo de Atividade: As atividades serão definidas com cada voluntário dentro
de um plano de trabalho individual, o qual deverá indicar as atividades que
serão realizadas, os resultados esperados, assim como os dias e horários
para realização das mesmas. A seguir estão listadas as atividades que
poderão ser realizadas pelos voluntários dentro deste perfil:
•

Elaboração de informativos e materiais de divulgação;

•

Confecção de notas para a imprensa e informes internos;

•

Geração e organização do acervo audiovisual;

•

Design gráfico de materiais digitais e impresso;

•

Apoio a projetos de comunicação visual.

C. Uso Público- Apoio as atividades de visitação: 02 vagas.
Qualificação: Universitários, professores, pessoas com reconhecido
conhecimento sobre os ambientes naturais ou com habilidade para
manutenção de trilhas, pontes, mirantes, placas etc.
Tipo de Atividade: As atividades serão definidas com cada voluntário dentro
de um plano de trabalho individual, o qual deverá indicar as atividades que
serão realizadas, os resultados esperados, assim como os dias e horários
para realização das mesmas. A seguir estão listadas as atividades que
poderão ser realizadas pelos voluntários dentro deste perfil:
•

Manejo, implementação e sinalização de trilhas e de áreas de
visitação;

•

Apoio na manutenção de equipamentos;

•

Orientação e atendimento aos visitantes;

•

Atividades de interpretação ambiental;

•

Monitoramento de impactos da visitação e de fluxo de visitantes;

•

Apoio à organização de atividades recreativas;

•

Realização de pesquisa de satisfação;

•

Sistematização e gestão da informação;

•

Sensibilização de visitantes para conduta consciente em ambientes
naturais;

•

Apoio ao atendimento de visitas escolares;

•

Instalar e fazer a manutenção de placas de sinalização da Flona.

D. Administração- Apoio as atividades de manutenção predial: 05 vagas.
Qualificação: Qualquer pessoa interessada, desde que alfabetizada e com
as certificações necessárias, quando exigido pela legislação vigente. Será
necessário ter mais de 18 anos.
Tipo de Atividade: As atividades serão definidas com cada voluntário dentro
de um plano de trabalho individual, o qual deverá indicar as atividades que
serão realizadas, os resultados esperados, assim como os dias e horários
para realização das mesmas. Os voluntários dentro deste perfil realização
ação preventivas e corretivas em instalações hidráulicas, elétricas e de
alvenaria.

