SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA/MG

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°001/2017
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA – LISTA DE
INTERESSADOS / LINHA TEMÁTICA PROTEÇÃO
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 – Lista de Interessados na Linha Temática Proteção, no âmbito da
Instrução Normativa ICMBio nº 03 de 2016 que dispõe 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 pessoal, promovendo a
cidadania junto ao PNSC.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I - Melhoria da experiência do visitante, através de recebimento de informações adequadas por
voluntários.
II - Monitorar a visitação e orientar visitantes em áreas de maior fluxo de visitantes, em apoio às
atividades da equipe da UC, garantindo minimização de impactos pela atividade e maior satisfação do
visitante.
III - Ampliar a participação social nas atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo, através da
participação de brigadistas voluntários, difusão de informações e apoio à operacionalização do
combate.
IV - Organizar bancos de dados da UC, de modo que permitam o acesso rápido e confiável à
informações geradas pela UC, assim como geração de relatórios consolidados quando necessário.
V - Proporcionar, ao voluntário, oportunidade conhecer a gestão da UC e valorização do PNSC junto à
sociedade.
03 – ATIVIDADES:
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.
O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação ou
colaborador por ele designado.
Atividades previstas:
 Uso Público e Negócios: Apoio à recepção e informações de visitantes junto às Portarias 1 e 4 e
Centros de Visitantes; Monitoramento e informações aos visitantes nas áreas abertas ao Uso Público,
em especial em áreas com maior fluxo de visitantes.
 Administração: Tabulação de dados em banco de dados da UC. Levantamento de informações
necessárias para o bom andamento da atividade.
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 Proteção: Apoio as atividades de comunicação com proprietários e atividades de combate/supressão
de incêndios que não sejam atendidas pelo quantitativo de brigada da UC.

04 – VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO
As atividades do Programa de Voluntariado – Linha Temática Proteção, serão desenvolvidas de maio a
novembro de 2017. Os candidatos serão incluídos em uma Lista de Interessados e convocados de
acordo com a necessidade.
Serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme descrito abaixo:
- Proteção: Apoio às atividades de comunicação e logística: 02 vagas
Brigada Voluntária: 10 vagas
Período: maio a novembro de 2017, em regime de convocação quando necessário.
Público Alvo: pessoas acima dos 18 anos e que já tenham atuado como brigadista do ICMBio ou
IBAMA, ou que já tenham realizado o curso de Formação de Brigadistas destas mesmas Instituições.
Moradores da região e antigos moradores da área regularizada que conheçam acessos específicos e
condições de terrenos para orientação de combate na área do PNSC poderão atuar como Apoio às
atividades de comunicação e logística.
São características desejáveis dos candidatos: conhecimentos específicos de atividade da brigada,
facilidade de comunicação interpessoal, pró-atividade e aptidão para trabalho em equipe.
Carga Horária: 08 horas diárias quando convocado para emergências.
Observações: Para as atividades de combate somente serão permitidas apenas pessoas aprovadas em
curso de capacitação do IBAMA ou ICMBio. Os EPIs serão ser fornecidos pela UC. Os voluntários que
não atenderem à expectativa e rotina dos trabalhos serão dispensados. Os antigos moradores locais
que apoiarão com informações sobre as áreas e não possuírem curso específico de brigadistas, não
poderão entrar em combate. Funcionários terceirizados da UC que apoiarem em atividade de
voluntário poderão participar em período de folgas.

05 – INSCRIÇÕES
As inscrições para a lista de interessados serão realizadas no período de 05 de maio a 12 de maio de
2017.
Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição em anexo, e enviar junto com os documentos
comprobatórios (certificado de participação em Curso de Formação de Brigada e/ou contrato como
brigadista) para o e-mail parnacanastra@icmbio.gov.br com o assunto “Inscrição para voluntariado do
Parque Nacional da Serra da Canastra - Proteção”. O edital e a ficha de inscrição do Programa de
Voluntariado do Parque Nacional da Serra da Canastra estão disponíveis para download no link
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
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Obs: É imprescindível que o candidato informe na ficha de inscrição qual seu período disponível para
desenvolvimento das atividades em 2017.
06 - PROCESSO DE SELEÇÃO
A lista de interessados será criada com base na análise da documentação e ficha de inscrição dos
candidatos, além de disponibilidade de período. 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 de 15 de maio de 2017.
07 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
 Entrega da ficha de inscrição e documentação no prazo estipulado pelo edital;


Período disponível para atuação na UC.

08 - CONTRAPARTIDAS DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
a) O Parque Nacional da Serra da Canastra disponibilizará acesso à infraestrutura administrativa da UC
(local de trabalho), na área urbana no município de São Roque de Minas/MG, além de alimentação e
hospedagem nas atividades de campo.
b) Também serão disponibilizados equipamentos de proteção individual para uso em combate.
09- CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
O serviço voluntário no âmbito do ICMBio é uma atividade não remunerada e não gera vínculo
empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo cobertos pelo ICMBio
somente os gastos relativos à alimentação, quando necessário, e transporte do Escritório
Administrativo do Parque Nacional da Serra da Canastra, situado em São Roque de Minas/MG, até o
interior da Unidade. Caberá aos voluntários, portanto, usar de recursos próprios para chegada até o
Escritório e para aquisição de material de uso pessoal (ex.: repelente, protetor solar, mochila, etc.).
Ao final do período do serviço voluntário, o Parque Nacional da Serra da Canastra emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade
com o período trabalhado, carga horária total e as atividades desenvolvidas. A entrega o 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 03/2016 (ICMBio).
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: parnacanastra@icmbio.gov.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2017
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA - LINHA TEMÁTICA PROTEÇÃO
Enviar preenchido para parnacanastra@icmbio.gov.br ou entregar preenchida na sede da UC.
1. DADOS PESSOAIS:
Nome:
Data de nascimento:
Endereço:
Telefone:

Gênero: ( )M ( ) F
RG:

CPF:
E-mail:

2. ESCOLARIDADE:

3. JÁ REALIZOU CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA? ( ) Não. ( ) Sim. Quando?

4. DISPONIBILIDADE (informar período disponível para trabalho no Parque Nacional da Serra da
Canastra entre maio e novembro de 2017):

5. ÁREA DE INTERESSE:
( ) Apoio às atividades de comunicação e logística
( ) Brigada Voluntária
6. REAÇÕES ALÉRGICAS: Possui algum tipo de alergia?
( ) Não possuo alergias.
( ) A alimentos. Quais? __________________________________________________
( ) A picada de abelhas.
( ) A picada de outros insetos. Algum específico? _________________________________
( ) A algum componente químico de protetores solares, repelentes de insetos ou similares.
Quais?____________________________________________________________________
( ) Outros.Quais?____________________________________________________________
7. VACINAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Já tomou vacina contra febre amarela? ( ) Não. ( ) Sim. Quando?
Já tomou a vacina antitetânica? ( ) Não. ( ) Sim. Quando?
8. RESTRIÇÕES (Indicar restrições físicas e ou doenças crônicas porventura existentes).

9. EXPLIQUE SUCINTAMENTE POR QUE VOCÊ GOSTARIA DE SER VOLUNTÁRIO DO ICMBio NO
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA.

10. ESPAÇO LIVRE PARA COMENTÁRIOS.

