PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL CONJUNTO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO SC E RESERVA BIOLÓGICA
MARINHA DO ARVOREDO Nº 01 /2019

A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO SC – FAMAP, inscrita no CNPJ nº
16.708.223/0001.48, com sede na Rua Venino Pereira da Cruz, Nº 304, Esquina com a Rua
Capitão Gualberto Leal Nunes, Bairro Centro, Porto Belo – SC, em parceria com a RESERVA
BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO- REBIO 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 na Marina Atlântida no ano de 2019, com o objetivo
de sensibilizar usuários da marina que trafegam no interior e entorno da REBIO Marinha do
Arvoredo sobre a importância das Unidades de Conservação e sua inserção na paisagem local,
em especial a REBIO Arvoredo.

OBJETO
Constitui objeto deste Edital a seleção de até oito (08) VOLUNTÁRIOS para:
Atuação junto aos usuários da Marina Atlântida, no município de Porto Belo SC

OBJETIVO
Sensibilizar o público usuário da Marina Atlântida que trafegam, com embarcações de
esporte/recreio, no entorno e interior desta Unidade de Conservação efetuando uma
abordagem quanto aos objetivos de conservação da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo,
bem como, das normas estabelecidas em seu Plano de Manejo, através da participação de
voluntários, capacitados pelo município e o ICMBio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Promover maior articulação e integração entre as comunidades de entorno das
Unidades de Conservação, a equipe da Marina Atlântida e a equipe da REBIO Arvoredo.
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✓ Sensibilizar os usuários das marinas quanto à relevância das Unidades de Conservação,
em especial a REBIO Marinha do Arvoredo, a área permitida para a navegação, os locais
proibidos e o quanto é importante a conservação dessa área protegida e seu entorno.

ATIVIDADES
Para o Programa de Voluntariado 2019 os voluntários atuarão na seguinte linha de ação:
Atuação na Marina Atlântida: em atividade educativa e informativa de âmbito ambiental voltada
aos usuários da Marina Arvoredo. Os voluntários selecionados atuarão em período e horários
pré-definidos, durante o período em que usuários das embarcações aguardam na marina,
prestando informações sobre a Unidade de Conservação, seu entorno, a área permitida para a
navegação, os locais proibidos e a importância da conservação das áreas protegidas e seu
entorno.

VAGAS E DURAÇÃO
Serão selecionados até oito (08) voluntários para a seguinte linha de ação:
Atuação voluntária na Marina Atlântida que está localizada na Rua Manoel Felipe da Silva Neto,
325, bairro Centro, em Porto Belo SC. Os voluntários receberão capacitação prévia. A carga
horária de cada voluntário será de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais, com
desenvolvimento de atividades às sextas e sábados, das 10 às 14 h, no período entre08 de
fevereiro até 02 de março de 2019, conforme escala predefinida.
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de 18 anos. Serão priorizados
e utilizados como critérios de desempate: (i) moradores do município de Porto Belo e região
próxima (ii) 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 e proatividade.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o programa de voluntariado serão realizadas no período de 17 de dezembro
de 2018 a 20 de janeiro de 2019. Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição e enviar
currículo para o e-mail:famap.educacaoambiental@portobelo.sc.gov.br com o assunto:
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“Inscrição para voluntariado na Marina Atlântida”. O edital e a ficha de inscrição do Programa de
Voluntariado na Marina Atlântida estão disponíveis para download no link:
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario
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, se possível. 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 25de janeiro de 2019.

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 FAMAP e ICMBio, nos dias:
01 e 02/02/2019, para todos os voluntários.
A capacitação irá ocorrer no seguinte endereço:
Rua: Baleia Jubarte, nº328, Bairro José Amândio, Bombinhas SC, CEP: 88.215-000

CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA
O programa de Voluntariado disponibilizará para cada voluntário: Colete de Voluntário ICMBio,
1 (um) boné; um vale lanche/refeição por turno. As atividades realizadas serão registradas no
certificado de participação. O deslocamento até o local das atividades voluntárias ficará por
conta de cada voluntário, devendo ser respeitado o horário de escala definida para cada turno.
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CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período do serviço voluntário, a Fundação doMeio Ambiente de Porto Belo, em
conjunto com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, emitirá um certificado, com o período
de atuação, carga horária total 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 ICMBio nº
03/2016.

Maiores informações:
Fundação do Meio Ambiente de Porto Belo- FAMAP
Rua Venino Pereira da Cruz, n° 304. Esquina com a Rua Capitão Gualberto Leal Nunes.
Bairro: Centro
CEP: 88210-000
Porto Belo / SC.
E-mail: famap.educacaoambiental@portobelo.sc.gov.br

CRONOGRAMA VOLUNTARIADO 2019
Período de

Divulgação da

inscrição

seleção

Voluntariado na 17/12/2018
Marina Atlântida 20/01/2019

a 25/01/2019

Datas
da Período
do
capacitação
Voluntariado

01
02/02/2019

e 08/02/2019
02/03/2019

a
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Anexo I:

Ficha de inscrição
Programa de Voluntariado

EDITAL CONJUNTO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO SC E RESERVA BIOLÓGICA
MARINHA DO ARVOREDO Nº 001/2019

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 dois dias 01 e 02/02/2019):
5. EXPLIQUE, SUCINTAMENTE, POR QUE VOCÊ QUER SER VOLUNTÁRIO
NA MARINA ATLÂNTIDA EM PORTO BELO:

6. ESPAÇO LIVRE PARA COMENTÁRIOS:
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