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VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
LINHAS TEMÁTICAS – ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
EDITAL N°007/2019 – São Roque de Minas, 04 de dezembro de 2019
O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), 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 dispõe
sobre o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio.
Atenção! Este edital é específico para as linhas temáticas Administração e Comunicação!
01 – OBJETIVOS:
1.1 Estimular a participação social de forma qualificada nas ações do Parque Nacional da Serra da
Canastra, de modo a fortalecer o processo de gestão participativa e contribuir com a formação
profissional, educacional e pessoal dos voluntários.
03 – ATIVIDADES:
3.1 As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo do Parque Nacional da
Serra da Canastra e no planejamento da equipe gestora para implementação do Programa de
Voluntariado do PNSC.
3.2 O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação ou
colaborador por ele designado.
Atividades previstas:
• Apoio à realização de atividades da administração da unidade, tais como realizar cotação de
preços, alimentar planilhas de controle, organização de almoxarifado, entre outras de rotina.
• Apoiar as ações de comunicação do PARNA Canastra tais como preparação de releases para
divulgação de eventos em diferentes meios de comunicação interna e externa; diagramação de
materiais de comunicação e educativos, tais como folhetos, cartilhas, banners, cartazes e
outros; preparação de material audiovisual; fotografias; e organização de banco de imagens.
04 – VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO
4.1 Período: As atividades serão desenvolvidas em 4 períodos entre janeiro e junho de 2019
4.2 Vagas: Será oferecida 01 vaga por período, totalizando 04 vagas, distribuídas conforme descrito
abaixo:
a)
b)
c)
d)

De 25/05/2020 a 26/06/2020 – 01 vaga
De 15/04/2020 a 20/05/2020 – 01 vaga
De 27/02/2020 a 27/03/2020 – 01 vaga
De 15/01/2020 a 21/02/2020 – 01 vaga
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4. 3 Público Alvo: Pessoas com idade acima de 18 anos, preferencialmente com habilidade em
planilhas Excel e softwares para criação de layouts e edição de imagens. São características desejáveis
dos candidatos: Pró-atividade, responsabilidade e aptidão para trabalho em equipe.
4.4 Carga Horária: 08 horas diárias
4.5 Condições e restrições de trabalho: O voluntário deverá trazer roupas de cama, travesseiro e itens
pessoais para se instalar em alojamento compartilhado do escritório do PARNA Canastra, dentro da
cidade de São Roque de Minas (área urbana com opções de mercados e restaurantes próximos). O
alojamento da sede administrativa do parque está à distância de 9km de serra da portaria 1 da UC, o
que não permite fácil acesso aos atrativos do parque. Os passeios dependem de veículos,
preferencialmente 4x4, devido às condições da estrada.
OBS.: O Voluntário permanecerá em alojamento compartilhado do escritório do parque, na cidade de
São Roque de Minas, que dispõe de cama, colchão, geladeira, micro-ondas, pia e banheiro. Não temos
fogão disponível, o que impossibilita cozinhar no alojamento
05 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os candidatos inscritos serão selecionados com base na análise documental e curricular priorizando os
seguintes critérios: a) residir nos municípios abrangidos pelo Parque (São Roque de Minas, Vargem
Bonita, Capitólio, São João Batista do Glória, Delfinópolis, Sacramento) b) demonstrar interesse e ter
aptidão para ocupar a vaga; c) ser comunicativo, proativo e compromissado; d) demonstrar aptidão
para o trabalho em equipe. Os candidatos selecionados deverão confirmar sua participação por e-mail
até no máximo 20 dias de antecedência do período selecionado.
06 – INSCRIÇÕES
Informamos que a inscrição somente será considerada válida desde que, após realizada no sistema,
seja encaminhado currículo do interessado para voluntariadocanastra@gmail.com, com o assunto:
“Currículo – Administração/Comunicação 2020 - Período x" (especificar se é referente ao período 1,
2, 3 ou 4)
Mais informações:
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
Av. Presidente Tancredo Neves, 498. São Roque de Minas / MG - CEP: 37928-000
Fone: 37 3433-1324 / 1326 Email: voluntariadocanastra@gmail.com

