SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ - ES

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°001/2016
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ

O Parque Nacional do Caparaó - PNC, Unidade de Conservação Federal, administrado
pelo ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, comunica aos
interessados a disponibilidade de vagas para seleção de voluntários, no âmbito da
Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2009 que cria o Programa de Voluntariado em
Unidades de Conservação do ICMBio.
01 – OBJETIVOS:
Proporcionar experiências práticas a estudantes e moradores do entorno da UC na gestão
da Unidade de Conservação, integrando a comunidade e fortalecendo as ações do Parque
no período de alta temporada, quando as demandas aumentam significativamente,
principalmente aquelas relacionadas à visitação pública.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I.
Proporcionar a cooperação entre sociedade civil e a gestão do PNC buscando
soluções em grupo para a conservação e proteção da Unidade de Conservação;
II.
Fortalecer as ações do Parque, sobretudo no período de alta temporada, diante da
grande necessidade de recepção e orientação ao visitante;
III.
Articular a oferta de trabalho voluntário do PNC e suas principais demandas;
IV.
Favorecer a interação entre comunidade, voluntários e os profissionais da Unidade
quanto às experiências e ações de sua gestão;
V.
Auxiliar a formação ética e cidadã do voluntário, fortalecendo a formação técnica
e científica dos cidadãos interessados em atuar na questão ambiental;
VI.
Promover, estimular e engrandecer o trabalho voluntário nas Unidades de
Conservação;
VII. Transformar os voluntários em potenciais multiplicadores na proteção do meio
ambiente e apoiadores da Unidade de Conservação.
03 – ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo do Parque, assim
como no planejamento realizado pela administração para implementação do Programa de
Voluntariado da Unidade de Conservação.

Para o Programa de Voluntariado 2016 serão priorizadas as atividades atreladas ao
Subprograma de Visitação e Turismo.
O Plano de Ação do voluntário será elaborado após sua capacitação, considerando a
definição da carga horária e período das atividades. A capacitação ocorrerá sempre no
primeiro dia de cada período de voluntariado. O escopo básico desenhado visa harmonizar
as necessidades da Unidade com as aspirações pessoais de cada candidato.
O desenvolvimento de atividades será sempre supervisionado por um funcionário da
Unidade de Conservação ou colaborador por ela designado.
Atividades previstas:








Recepção e atendimento ao visitante nos portais de acesso ao Parque (Pedra
Menina e Alto Caparaó), no Centro de Visitantes (Pedra Menina e Alto Caparaó),
acampamentos e atrativos;
Realização de atividades de educação ambiental no âmbito da Campanha “Nosso
Parque Limpo” com foco na orientação do visitante para uma conduta consciente
no interior da Unidade de Conservação;
Monitoramento de impactos causados pela visitação;
Realização de palestras, oficinas, atividades lúdicas e educativas, com conteúdo
ambiental em atendimento às atividades de visita escolar ou comunitárias;
Aplicação de entrevistas para o levantamento do perfil e do grau de satisfação dos
visitantes, contagem de visitantes, dentre outras demandas relacionadas ao
Programa de Uso Público;
Apoio na manutenção de estruturas, limpeza e sinalização de trilhas e áreas de uso
turístico.
Apoio ao ordenamento do Uso Público nas áreas de trilhas, acampamentos e
atrativos.

Observações:
Espera-se que o voluntário seja proativo podendo propor atividades extras,
principalmente as voltadas aos visitantes e comunidades próximas relacionadas à
educação ambiental. Todas as atividades realizadas serão registradas no certificado de
participação.
04 –VAGAS E PERÍODO
São oferecidas 80 vagas no período de 01 de junho de 2016 a 14 de outubro de 2016.
O programa será realizado em 04 turmas, distribuídas em períodos distintos, conforme
abaixo descrito:
TURMA 1 – TOTAL 20 VAGAS
02 a 12 junho de 2016 (11 dias) – 10 vagas
16 de junho a 03 julho de 2016 (18 dias) – 10 vagas

TURMA 2 – TOTAL 20 VAGAS
07 a 17 julho de 2016 (11 dias) – 10 Vagas
21 de julho a 07 agosto de 2016 (18 dias) – 10 Vagas
TURMA 3 – TOTAL 20 VAGAS
11 a 21 agosto de 2016 (11 dias) – 10 Vagas
25 de agosto a 11 setembro de 2016 (18 dias) – 10 Vagas
TURMA 4 - TOTAL 20 VAGAS
15 a 25 de setembro de 2016 (11 dias) – 10 Vagas
29 de setembro a 16 de outubro de 2016 - (18 dias) – 10 Vagas
Carga horária:
A carga horária de cada voluntário será definida entre as partes, de acordo com a
disponibilidade do candidato e a necessidade de gestão UC para o período, notadamente
nos finais de semana e feriados de alta visitação.
Observação:
Os voluntários selecionados que, no interesse da administração, aderirem integralmente
a programação terão folgas às segundas-feiras.
05 – PÚBLICO ALVO.
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa acima de 18 anos. Será dada preferência
a moradores do entorno da unidade de conservação e estudantes universitários com no
mínimo três semestres de curso, nas áreas de turismo, ciências biológicas, ciências da
terra, ciências sociais e demais áreas afins.
06 – INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas a partir da publicação deste edital. Os interessados
deverão preencher a ficha de inscrição (anexo I) e enviar junto com currículo (no máximo
2 laudas) para o e-mail voluntariadocaparao@icmbio.gov.br com o assunto “Inscrição
para voluntariado do PARNA Caparaó”, até dia 25 de maio de 2016. A ficha de inscrição
e demais informações sobre o programa estão disponíveis no link
http://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/destaques/49-seja-um-voluntario.html
07 - PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos inscritos serão selecionados com base no currículo e ficha de inscrição. Os
selecionados, serão chamados para o dia de capacitação específica na Unidade de
Conservação

A participação do dia de capacitação é quesito indispensável à realização do programa de
voluntariado. O dia de capacitação será sempre no primeiro dia de cada período de
voluntariado.
08 – CONTRAPARTIDAS DO PARQUE
a)
A Unidade disponibilizará o alojamento em Alto Caparaó e Pedra Menina, porém
cada voluntário deverá trazer sua roupa de cama e banho, bem como pertences
particulares.
b)
As refeições serão fornecidas pela Unidade em forma de gêneros alimentícios para
preparo da refeição (almoço e jantar).
c)
O café da manhã é simples, mas caso o voluntário queira trazer o seu próprio
desjejum, temos local para guardá-lo nos alojamentos.
d)
A critério da administração poderão ser oferecidos traslados de chegada e saída
da Unidade a partir das cidades vizinhas, notadamente para voluntários vindo de locais
mais distantes ou de outras regiões.
09- LOCAL DO VOLUNTARIADO
O programa de voluntariado ocorrerá no Parque Nacional do Caparaó, situado no
endereço: Vale Verde, Zona Rural – Alto Caparaó/MG, CEP 36.979-000, abrangendo
todas as áreas do Parque (ES/MG)
10 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
Entrega da ficha de inscrição, currículo e demais materiais no tempo estipulado

pelo edital;
Análise de currículo;

Análise da ficha cadastral

Participação e desempenho no dia capacitação

11- CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário o Parque Nacional do Caparaó, emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade com o período trabalhado e as atividades desenvolvidas. A 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 03/2009 (ICMBio)

Mais informações:
PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ
Vale Verde, Zona Rural – Alto Caparaó/MG.
CEP: 36.979-000
Telefone:
(32) 3747 – 2943, Sede administrativa
(32) 3747 – 2086, Portaria Alto Caparaó/MG.
voluntariadocaparao@icmbio.gov.br

