MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DA ILHA DOS LOBOS

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N° 001/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DA ILHA DOS LOBOS
O Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos (REVISIL), Unidade de
Conservação Federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio, torna público o processo seletivo de voluntários, no âmbito
da Instrução Normativa ICMBio n° 03 de 2016 que dispõe sobre o Programa de
Voluntariado em Unidades de Conservação do ICMBio. Para maiores informações
sobre
o
Programa
de
Voluntariado
acesse:
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.

01 – OBJETIVOS:
O objetivo central do Programa de Voluntariado do Refúgio de Vida Silvestre da
Ilha dos Lobos é formar uma rede de colaboradores que possa ser multiplicadora de
informações e dessa forma levar adiante e transmitir para o maior número de pessoas o
conhecimento adquirido durante o programa.
Além disso, o Programa de Voluntariado é uma importante ferramenta de
participação social na conservação ambiental, educação ambiental e criação de uma
noção de pertencimento ao ambiente no qual estamos inseridos. Participar de um
Programa de Voluntariado também acrescenta profissionalmente, visto que esse tipo de
experiência é cada vez mais valorizada nos dias atuais.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Criar uma rede de voluntários locais, formada por estudantes de ensino médio do
município de Torres;
• Capacitar esses estudantes acerca de assuntos teóricos e técnicos embasando a
sua participação e ação prática no projeto;
• Desenvolver módulos de capacitação com os estudantes para abordar temas
como: legislação ambiental, histórico e importância do REVISIL, identificação de
Pinípedes e técnicas de monitoramento;

• Treinar os estudantes para que possam agir em casos de ocorrência de lobos e/ou
leões-marinhos na praia, evitando o molestamento dos animais e informando a
população local;
•

Auxílio no censo de lobos e leões-marinhos do REVISIL.

03 – ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários estão atreladas à linha
temática de Pesquisa e Monitoramento e serão orientadas e coordenadas por um
servidor da Unidade de Conservação ou colaborador por ele designado.
Atividades previstas:
•

Pesquisa e Monitoramento: Capacitação por módulos (conhecimentos gerais
sobre legislação ambiental e a Unidade de Conservação - SNUC, ICMBio,
REVISIL -; biologia de Pinípedes - identificação das espécies,
comportamento e ecologia - ); censos semanais dos animais presentes no
REVISIL a partir de ponto fixo; atuação em casos de aparecimento de lobo
e/ou leão-marinho na beira da praia (isolar área, monitorar o animal,
esclarecer dúvidas do público em geral, etc.) e realizar ações de Educação
Ambiental nas escolas da região.

04 – VAGAS E DURAÇÃO:
As atividades do Programa de Voluntariado serão desenvolvidas de maio a
outubro de 2018, serão oferecidas 12 vagas na linha temática de Pesquisa e
Monitoramento.
Carga horária: duas a quatro horas semanais, com o desenvolvimento das atividades
em dias úteis em horário oposto ao escolar. Serão disponibilizadas seis vagas para o
turno da manhã e seis para o turno da tarde.
05 – PÚBLICO ALVO:
Estão aptos a concorrer às vagas alunos do Ensino Médio da rede pública e
particular do município de Torres que estejam devidamente matriculados e cursando o
ano letivo corrente.
São características desejáveis dos candidatos: Pró-atividade, comprometimento,
desenvoltura para falar em público, capacidade de trabalhar em equipe e interesse.
06 – INSCRIÇÕES:
As inscrições para o Programa de Voluntariado serão realizadas até 06 de maio
de 2018. Os candidatos poderão se inscrever diretamente na escola mediante o
preenchimento de uma lista com seus dados pessoais ou enviando a ficha de inscrição
(Anexo I) preenchida para o email do REVISIL (revisilhadoslobos@icmbio.gov.br). O

edital e a ficha de inscrição do Programa de Voluntariado do Refúgio de Vida Silvestre
da
Ilha
dos
Lobos
estão
disponíveis
no
link
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
07 – SELEÇÃO:
Todos os candidatos inscritos serão selecionados com base na aplicação de um
questionário simples, com questões que abrangem o conhecimento acerca do REVISIL
e as expectativas do candidato com relação ao programa. O candidato selecionado será
comunicado via email ou telefone e o resultado da seleção estará disponível, a partir de
16
de
maio
de
2018
na
página
do
Facebook
do
REVISIL
(https://www.facebook.com/RevisIlhadosLobos/).
08 – CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS:
O serviço voluntário no âmbito do ICMBio é uma atividade não remunerada e
não gera vínculo empregatício (Lei 9.608/98), obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim, sendo disponibilizados pelo REVISIL apenas o uniforme que
será utilizado durante as atividades e todo o material necessário para o desempenho das
funções.
Ao final do período do serviço voluntário, o gestor do REVISIL emitirá um
certificado no modelo do Programa de Voluntariado do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade com o período trabalhado, carga horária total e as
atividades desenvolvidas.
Maiores informações:
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ILHA DOS LOBOS
Trav. Francisco Teixeira, n° 16 – Bairro Centro, Torres/RS.
Tel.: (051) 3664 4874
Email: revisilhadoslobos@icmbio.gov.br

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2018

Enviar preenchido para revisilhadoslobos@icmbio.com.br (Assunto: Programa
de Voluntariado 2018) ou entregar preenchido na sede do Refúgio de Vida Silvestre da
Ilha dos Lobos.

DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de nascimento

CPF:

RG:

Endereço:
Telefone:

Email:

Nome da Escola:
Série:

DISPONIBILIDADE
Informar qual o turno/período no qual teria disponibilidade para desempenhar as
atividades do Programa de Voluntariado:
( ) Manhã

( ) Tarde

