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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 0002/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (NGI / outro
agrupamento)
ÁREA TEMÁTICA - Pesquisa, Monitoramento e Gestão Da Informação/Gestão
Participativa/Uso Público/Administração
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UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (NGI / outro agrupamento), Núcleo de Gestão Integrada administrado 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 UNA
Itaituba - Unidade Especial Avançada (NGI / outro agrupamento).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A fim de colaborar com a implementação das ações no Parque Nacional da Amazônia, este chamamento tem por objetivos: - Recrutamento de voluntários para atuar nas
ações de uso público descritas abaixo: a) Manutenção e sinalização de trilhas; b) Manutenção e reparo de estruturas físicas relacionadas ao uso público; c) Coleta e
organização de dados de visitação; d) Condução ou acompanhamento de grupos de escolares, quando demandado; e) Execução de palestras sobre o Parque Nacional
da Amazônia para grupos de visitantes; f) Organização de banco de imagens do Parque Nacional da Amazônia. g) Apoio à organização de eventos relacionados ao uso
público no Parque Nacional da Amazônia; - Fortalecimento da participação social na gestão do Parque Nacional da Amazônia; - Promover a maior integração da
sociedade local com as unidades de conservação da região; - Apoio à organização de documentos no escritório da UNA/Itaituba; - Apoio às ações inerentes ao protocolo
de monitoramento da biodiversidade do Parque Nacional da Amazônia; - Apoio à organização de eventos das unidades de conservação integrantes da UNA/Itaituba; Apoio à divulgação do programa de voluntariado em redes sociais.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (NGI / outro agrupamento) e no planejamento
da equipe gestora para implementação do Programa de Voluntariado da (o) UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (NGI / outro agrupamento).

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

Descrição e atividades previstas:

Apoio às ações de pesquisa e monitoramento da biodiversidade.
Apoio à realização de reuniões de conselho consultivo das unidades de conservação da UNA/Itaituba.
Apoio à organização de documentos inerentes ao Serviço Técnico de Gestão Socioambiental e Uso Público.
Realização de palestras sobre o Parque Nacional da Amazônia para grupos de escolas, igrejas, etc antes da realização de visita do grupo a esta unidade de
conservação.
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Apoio às atividades de manutenção e sinalização de todas as trilhas do Parque Nacional da Amazônia, conforme orientações do ICMBio.
Acompanhamento de grupos escolares durante visitas ao Parque Nacional da Amazônia e atividades de educação ambiental que estejam sendo realizadas pela
unidade de conservação.
Apoio à coleta de dados referentes ao quantitativo e origem de visitantes, assim como relacionados à satisfação do visitante.
Apoio na manutenção do mirante e redário da base do Úrua, assim como na estruturação das áreas de camping do Parque Nacional da Amazônia.
Organizar fotografias, vídeos e material de comunicação do Parque Nacional da Amazônia.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 20 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
3 de Janeiro de 2018 á 31 de Dezembro de 2019 - - 12h (Mensal)

Público Alvo:
O candidato deverá ter disponibilidade de horário para participar das atividades, possuir capacidade de trabalho em grupo, ter proatividade, responsabilidade e
compromisso com o trabalho. Para a execução de palestras sobre o Parque Nacional da Amazônia , o candidato deverá ser estudante de graduação, graduado em
qualquer área de conhecimento, ter atuado como brigadista do IBAMA / ICMBio, possuir curso técnico na área ambiental ou ter participado dos cursos de condutores de
visitantes oferecidos pelo ICMBio. Além disso, é importante apresentar habilidades de comunicação com grupos de estudantes. Para atuar na linha de pesquisa e
monitoramento da biodiversidade, o candidato deverá ter passado pelas capacitações sobre os protocolos mínimos de monitoramento oferecidas pelo ICMBio em 2017 e
2018. Para candidatos de outros estados, informamos que o ICMBio não dispõe de recursos para custear a viagem e a hospedagem destes voluntários em Itaituba/PA.

Orientações e recomendações da Unidade:
Recomenda-se que os candidatos possuam bom condicionamento físico, estejam com a vacinação contra febre amarela e tétano em dia e informem previamente ao
ICMBio caso tenham algum problema crônico de saúde (diabetes, hipertensão, alergias, etc).

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
apoio para alimentação.
transporte para realização das atividades.
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