SERVIÇ
OPÚBLICOFE
DERAL
SERVIÇO
PÚBLICO
FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA/MG

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
LINHA TEMÁTICA – USO PÚBLICO
EDITAL N°006/2019 – 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.
Este edital é específico para a linha temática Uso Público!
01 – OBJETIVOS:
Melhoria da experiência do visitante, através de recebimento de informações adequadas
por voluntários. Monitoramento da visitação e orientação de 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. Proporcionar ao voluntário,
oportunidade de conhecer a gestão da UC e valorização do PNSC junto à sociedade.
02 – ATIVIDADES:
2.1 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.
2.2 O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de
Conservação ou colaborador por ele designado.
Atividades previstas:
✓ Apoio à recepção e orientação de visitantes junto ao centro de visitantes e demais
portarias.
✓ Monitoramento e recomendações aos visitantes nas áreas abertas ao Uso Público,
em especial em áreas com maior fluxo de visitantes.
✓ Aplicação de questionários.
✓ Apoio na manutenção de sinalização e demais estruturas de apoio à visitação.
03 – VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO
3.1 Período: As atividades serão desenvolvidas em 3 períodos entre dezembro de 2019 e
março de 2020
3.2 Vagas: Serão oferecidas 08 vagas por período, totalizando 24 vagas, distribuídas
conforme descrito abaixo:
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Carga horária (h)
96
148
148

Frequência
Diária
Diária
Diária

Qtd. Vagas
8
8
8

Data inicial
19/02/2020
15/01/2020
18/12/2019

Data final
02/03/2020
03/02/2020
06/01/2020

3.3 Público Alvo: pessoas com idade acima de 18 anos, com habilidade em lidar com o
público e de aplicar questionário, que sejam pacientes e que saibam lidar com situações
de conflito. Terão prioridade os moradores dos municípios do entorno do Parque Nacional
da Serra da Canastra.
São características desejáveis dos candidatos: ser comunicativo, ter pró-atividade,
responsabilidade e aptidão para trabalho em equipe.
3.4 Carga Horária: 08 horas diárias
3.5 Condições e restrições de trabalho: O voluntário deverá trazer roupas de cama,
travesseiro e itens pessoais para se instalar em alojamento compartilhado. Não é permitido
o consumo de bebidas alcoólicas no interior da UC, assim como fazer fogueiras. Os
voluntários devem seguir as normas e regulamentos do Plano de Manejo do PNSC.
OBS.: Os alojamentos apresentam estado de conservação regular, e estão distantes de
centros urbanos, devendo os suprimentos necessários à permanência nos alojamentos
serem adquiridos previamente no primeiro dia de cada período.
04 - 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.
05 - INSCRIÇÃO
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 - Uso Público - Período x"
(especificar se é referente ao período 1, 2 ou 3)
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

