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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 - PARQUE NACIONAL DA SERRA
DA BODOQUENA (Unidade de Conservação)
ÁREA TEMÁTICA - Pesquisa, Monitoramento e Gestão Da
Informação
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA (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 PARQUE
NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA (Unidade de Conservação).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•O presente edital trata da seleção de voluntários para atuarem no projeto MONITORA durante o período de 24 de
abril a 03 de maio de 2019. Realizaremos amostragens dos bioindicadores mamíferos e aves e borboletas
frugívoras. Monitorar a biodiversidade é realizar um conjunto de atividades de longo prazo que permita avaliar as
respostas de populações ou ecossistemas às práticas de conservação e aos impactos de fatores externos, como a
perda de habitat, as alterações da paisagem, a sobreexplotação de espécies e as mudanças climáticas. Com ações
balizadas pelo monitoramento, é possível criar estratégias para atenuar as pressões sobre os ecossistemas. O
Parque Nacional da Serra da Bodoquena executa desde 2014 o Componente Florestal do Subprograma Terrestre
do Programa Monitora - Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade. Mais informações sobre o
Programa Monitora podem ser obtidas em http://www.icmbio.gov.br/portal/monitoramento-2016. Durante a
amostragem os voluntários serão divididos em 02 equipes, uma equipe ficará hospedada no alojamento do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena em Bonito/MS e a outra equipe ficará acampada na sede da Fazenda Santa Fé
em Jardim/MS, o ICMBIO fornecerá gêneros alimentícios durante todo o período, os voluntários serão responsáveis
pelo preparo de suas refeições. Não será fornecido transporte dos participantes até o município de Bonito/MS, de
forma que os mesmos devem arcar com este custo. Os voluntários receberão certificado de 100 horas. É importante
que no formulário de inscrição o candidato informe com qual tema (mamíferos e aves ou borboletas) pretende
trabalhar. O trabalho será realizado em trilhas bastante íngremes, por isso é importante ressaltar que o voluntário
precisa estar em boa forma física, pois caminhará cerca de 9 km em trechos íngremes. O trabalho em campo é
realizado em regime de escala para o bioindicador mamíferos e aves, ou seja, um dia de trabalho de campo e um
dia de descanso. A atividade não é recomendada para pessoas com dificuldades cardiorrespiratórias ou problemas
musculares. As atividades de campo serão paralisadas em caso de chuva forte. Cronograma: O dia 24/04 é
reservado à chegada dos participantes. No dia 25/04 haverá o treinamento dos participante na metodologia do
Protocolo do Programa Monitora. No dia 26/04 a equipe que ficará em Jardim/MS montará seu acampamento e as
duas equipes realizarão a instalação das armadilhas de Borboletas. A coleta de dados de aves e mamíferos e

29/03/2019 14:26

EDITAL

2 of 3

https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/volunt...
borboletas se dará nos dias 27/04 a 02/05. A saída dos voluntários deve ser programada para o dia 03/05 após as
17h00 ou 04/05.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) PARQUE NACIONAL DA SERRA
DA BODOQUENA (Unidade de Conservação) e no planejamento da equipe gestora para implementação do
Programa de Voluntariado da (o) PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA (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:

Apoiar a equipe do PARNA Serra da Bodoquena na coleta de dados dos bioindicadores Mamíferos de médio
e grande porte e borboletas frugívoras paro o Programa Monitora. Detalhamento das vagas: 1.
Monitoramento - grupo - mamíferos e aves Nº de vagas: 08 vagas. Atividade: Amostragem (através de
visualização) de mamíferos de médio e grande porte (diurnos) e grupos selecionados de aves utilizando o
método de transecção linear. Os voluntários receberão treinamento para executar as tarefas. As atividades
de campo serão paralisadas em caso de chuva forte. 2. Monitoramento - grupo – Borboletas Frugívoras Nº de
vagas: 10 vagas. Atividade: instalação de armadilhas do tipo VanSomeren-Rydon (VSR), coleta e posterior
identificação das tribos de borboletas da família Nymphalidae com auxílio de guias de identificação. Os
voluntários receberão treinamento para executar as tarefas. As atividades de campo ocorrerão mesmo em
caso de chuva fina. Participar da capacitação para atuação no protocolo mínimo do Programa Monitora.
Preparar as suas refeições e manter o ambiente de acampamento limpo e organizado. Durante o período
uma das equipes ficará acampada em local próximo à trilha utilizada na amostragem de dados, nos locais
contamos com energia elétrica e água potável, é necessário que traga: barraca, colchonete, roupa de cama e
banho, itens de higiene pessoal, medicação de uso pessoal, perneira, cantil, boné, roupa de campo discreta
e confortável, sapato fechado, capa de chuva de cor neutra;.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 18 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
24 de Abril de 2019 á 3 de Maio de 2019 - - 100h (Diária)

Público Alvo:
Poderão se inscrever no Programa de Voluntariado pessoas com idade superior ou igual a 18 anos. É desejável que
o voluntário possua conhecimentos básicos sobre a mastofauna e avifauna local; goste de insetos (é necessário
manipular borboletas e outros insetos). Ser bom observador; ser proativo e imparcial; ter organização, aceitar
trabalhar em grupo sob orientação e ter e compromisso; Ter bom condicionamento físico.

Orientações e recomendações da Unidade:
Vacinação de anti tetânica e febre amarela em dia. Trazer roupa de cama e banho e itens de higiene pessoal
durante a campanha. Trazer roupa para proteção contra frio e chuva. Trazer bota e calça obrigatoriamente para
realização do trabalho de campo.

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

Critérios de Seleção:
Experiência em atividades de campo; Experiência em trabalhos envolvendo mamíferos de médio e grande porte
e/ou aves cinegéticas e/ou borboletas frugívoras; Conhecimento da fauna local;
Dúvidas, entre em contato:
Email Telefone
(67)3255-3979
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