PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL CONJUNTO FUNDAÇÃO DE AMPARO AO MEIO AMBIENTE DE BOMBINHAS SC E RESERVA
BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO Nº 001/2018

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AMPARO AO MEIO AMBIENTE DE BOMBINHAS SC (FAMAB),
inscrita no CNPJ sob o nº 11.419.507/0001-09, com sede na Rua Lontra, 240, José Amândio,
Bombinhas – SC, em parceria com A RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO/INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio) torna público, através do
presente Edital a abertura de processo de seleção para o Programa de Voluntariado, no âmbito
da Instrução Normativa ICMBio nº03/2016, para atuação no Parque Natural Municipal do Morro
do Macaco no ano de 2018, uma Unidade de Conservação Municipal, criada através da Lei
Municipal Nº 113/94 e administrada pela FAMAB, com o objetivo de sensibilizar estudantes,
moradores, turistas entre outros usuários da trilha sobre a importância das Unidades de
Conservação e sua inserção na paisagem local, em especial a REBIO Arvoredo que pode ser
avistada ao longo da trilha do Morro do Macaco.

OBJETO
Constitui objeto deste Edital a seleção de VOLUNTÁRIOS para atuação nas trilhas existentes
dentro do Parque Natural Municipal do Morro do Macaco.

OBJETIVOS
Estimular a participação social, de forma qualificada, nas ações de monitoramento e
interpretação ambiental do Parque Natural Municipal do Morro do Macaco e REBIO Marinha do
Arvoredo, de modo a fortalecer o processo de gestão participativa e contribuir com a
qualificação do uso das trilhas existentes no Parque, através da participação de voluntários,
capacitados pelo município e ICMBio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Promover maior articulação e integração entre as comunidades de entorno, a equipe
gestora do Parque Natural Municipal do Morro do Macaco e a equipe da REBIO Marinha
do Arvoredo.
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✓ Ampliar a geração e divulgação de informações sobre o Parque e a REBIO Marinha
Arvoredo, através de ações de monitoramento e educação ambiental na área.
✓ Ordenar o uso das Trilhas existentes no interior do Parque, por meio da seleção de
voluntariado e sua capacitação, em parceria com o ICMBio.

ATIVIDADES
Para o Programa de Voluntariado 2018 serão priorizadas as atividades de monitoramento,
educação e informação ambiental na Trilha do Morro do Macaco. Os voluntários selecionados
atuarão como Guias Ambientais na trilha do Morro do Macaco, em período e horários prédefinidos, bem como farão o monitoramento dos visitantes, por meio de preenchimento de
planilha, agregando assim valor ambiental, cultural e histórico à trilha. O desenvolvimento de
atividades será coordenado por servidor da Famab ou colaborador por ele designado, com
supervisão do ICMBio.
VAGAS E DURAÇÃO
Serão selecionados 20 (vinte) voluntários para o período, os quais serão capacitados sobre os
ecossistemas que compõem o município, a REBIO Arvoredo e também receberão noções de
primeiros socorros. As atividades terão início no dia 13 de março até 01 de maio de 2018. A carga
horária de cada voluntário será de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais, com
desenvolvimento de atividades em período matutino e/ou vespertino, nas terças, quintas-feiras
e aos sábados dos referidos meses, conforme escala predefinida.

PÚBLICO ALVO
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de 18 anos. Serão priorizados
moradores do entorno do Parque Natural Municipal do Morro do Macaco e estudantes
universitários, preferencialmente dos cursos de biologia, gestão ambiental, geografia,
jornalismo, publicidade, pedagogia, turismo e áreas afins. São características desejáveis dos
candidatos: bom relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipe, habilidade
para falar em público, responsabilidade e proatividade.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o programa de voluntariado serão realizadas no período de 01 de fevereiro à
01 de março de 2018. Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição e enviar currículo para
o e-mail: famab@bombinhas.sc.gov.br com o assunto “Inscrição para voluntariado do Parque
Natural Municipal do Morro do Macaco”. O edital e a ficha de inscrição do Programa
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De Voluntariado do Parque estarão disponíveis
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario

para

download

no

link:

Obs: É imprescindível que o candidato informe na ficha de inscrição qual seu período disponível
para atuação no Programa.

PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados com base na análise do currículo e ficha de inscrição, além de
entrevista presencial, para os moradores do entorno da UC. O candidato selecionado será
comunicado via e-mail e o resultado da seleção estará disponível no link
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario, a partir do dia 02 de março de 2018.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
•
•
•
•
•

Entrega/envio da ficha de inscrição e currículo no prazo estipulado pelo edital;
Análise de currículo;
Entrevista presencial, quando possível;
Período disponível para atuação do voluntário no Programa;
Participação da capacitação efetuada pela FAMAB e ICMBio, entre os dias 5 e 9 de março
de 2018.

CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA
O programa de Voluntariado do Parque Natural Municipal do Morro do Macaco disponibilizará
para cada voluntário: uniforme, composto por camiseta e boné; um lanche e uma água mineral
(500ml) por turno de trabalho. Todas as atividades realizadas serão registradas no certificado
de participação. O deslocamento até o Parque ficará por conta de cada voluntário, devendo ser
respeitado o horário de escala definida para cada turno.

CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, a Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de
Bombinhas, juntamente com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, emitirá um
certificado, com o período de atuação, carga horária total e as atividades desenvolvidas. A
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entrega do certificado fica condicionada à entrega e aprovação do relatório final. Cabe lembrar
que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de acordo com a Lei
9.608/98 e IN ICMBio nº 03/2016.

Mais informações:
Fundação Municipal de Amparo ao Meio Ambiente de Bombinhas
Rua Lontra, nº 270, Bairro José Amândio, Bombinhas, SC.
CEP: 88.215-000
Telefone: (47) 3393-9539 ou 3393-9538
E-mail: famab@bombinhas.sc.gov.br
E-mail: rebio.arvoredo@icmbio.gov.br
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Anexo I
Ficha de inscrição
Programa de Voluntariado
EDITAL CONJUNTO FUNDAÇÃO DE AMPARO AO MEIO AMBIENTE DE BOMBINHAS SC E RESERVA
BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO Nº 001/2018

1. DADOS PESSOAIS:
Nome:
Gênero: ( ) M ( ) F
Data de nascimento:
Nº CPF:
Nº RG:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone para contato (com DDD):
E-mail:
2. ESCOLARIDADE:
3. EXPERIÊNCIA PESSOAL (estágios, trabalho voluntário, projetos de
pesquisa, outros):
4. DISPONIBILIDADE (informar o período disponível - meses e dia da
semana, quantas horas diárias, disponibilidade para participar da
capacitação de um dia 05 e 09/03/2018):
5. EXPLIQUE, SUCINTAMENTE, POR QUE VOCÊ QUER SER VOLUNTÁRIO
DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO MACACO – REBIO
MARINHA DO ARVOREDO:

6. ESPAÇO LIVRE PARA COMENTÁRIOS:
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