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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIO
DIVERSIDADE

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL Nº RBP 01/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - RESERVA BIOLÓGICA DAS
PEROBAS (Unidade de Conservação)
ÁREA TEMÁTICA - Estratégias Para Conservação/Pesquisa,
Monitoramento e Gestão Da Informação/Educação
Ambiental/Uso Público

RESERVA

BIOLÓGICA

DAS

PEROBAS

(Unidade

de

Conservação),

Unidade

de

Conservação

Federal

administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, comunica aos interessados
o processo seletivo de voluntários, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2016 que dispões sobre o
Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio.

01 - OBJETIVOS:
Proporcionar que voluntários adquiram experiência na prática da conservação da natureza, permitindo ainda a
integração comunitária, educação e interpretação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os
conhecimentos para formação profissional, educacional e pessoa, promovendo a cidadania junto a RESERVA
BIOLÓGICA DAS PEROBAS (Unidade de Conservação).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Incentivar a participação da sociedade na gestão e no manejo para a conservação da Reserva Biológica das
Perobas; Promover a experiência prática da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais aos voluntários;
Aprimorar conhecimentos e habilidades dos voluntários, contribuindo para seu crescimento pessoal e profissional;
Melhorar a capacidade operativa do ICMBio na Reserva Biológica das Perobas através do reforço dado pela
atuação de voluntários.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) RESERVA BIOLÓGICA DAS
PEROBAS (Unidade de Conservação) e no planejamento da equipe gestora para implementação do Programa de
Voluntariado da (o) RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS (Unidade de Conservação).

O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação ou colaborador por
ele designado.

Descrição e atividades previstas:

Limpeza das margens da BR-487 ao lado da Reserva.
Acompanhamento de visitas em trilha da Reserva. Apoio a expedições de pesquisa.
Monitoramento de acidentes com animais silvestres na BR-487 ao lado da Reserva. Identificação e
fabricação de moldes de rastros de animais silvestres.
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Apoio administrativo.
Manutenção de trilhas e manejo de espécies vegetais exóticas com capina mecânica e controle de lianas
com ferramentas manuais.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 6 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
27 de Janeiro de 2020 á 31 de Janeiro de 2020 - - 8h (Diária)

Público Alvo:
Requisitos: Ser maior de 18 anos; Possuir Carteira de identidade ou qualquer outro documento público de
identificação; Comprovar vacinação contra febre amarela e tétano; Informar se possui alergias a picada de abelhas,
a picada de outros insetos e a componente químico de protetores solares e repelentes de insetos; ; Ser
comunicativo e proativo, saber trabalhar em grupo, ter interesse pela conservação da biodiversidade e dos recursos
naturais.

Orientações e recomendações da Unidade:
É obrigatório o uso de repelente de insetos na Reserva Biológica das Perobas. É obrigatório comprovar vacinação
contra febre amarela e tétano.

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
transporte para realização das atividades.
Transporte da sede administrativa em Tuneiras do Oeste/PR ou da base em Cianorte/PR até a UC. A sede
da UC não disponibiliza alojamento.

Critérios de Seleção:
A

seleção

será

feita

com

base

nas

informações

da

ficha

de

inscrição

e

em

entrevista

via

telefone

ou

correspondência eletrônica.
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