MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS
Av. Tapajós, n. 2201. Laguinho. Santarém-PA. CEP: 68040-000.
Fone: (93)3522 -0564

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL N°001/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NA FLORESTA NACIONAL DO
TAPAJÓS
A Floresta Nacional do Tapajós, Unidade de Conservação Federal administrada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, comunica aos
interessados no 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. Para maiores informações sobre o Programa de Voluntariado acesse:
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
01 – OBJETIVOS:
 Estimular a participação social, de forma qualificada, nas ações da Floresta Nacional
do Tapajós, de modo a fortalecer o processo de gestão participativa;
 Contribuir com a implementação e divulgação do Plano de Manejo da Unidade de
Conservação;
 Difundir a importância da Floresta Nacional do Tapajós e ampliar a cultura do
voluntariado como expressão de responsabilidade socioambiental e ética solidária.
02 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Promover maior articulação e integração entre as comunidades do entorno, sociedade
civil organizada, profissionais, estudantes e a equipe gestora da Floresta Nacional do
Tapajós.
 Ampliar a geração e divulgação de informações sobre a Floresta Nacional do Tapajós,
por meio de pesquisa científica, programas de comunicação social e educação
ambiental.
 Contribuir com as ações desenvolvidas pela equipe da Floresta Nacional do Tapajós
em parceria com instituições de ensino e pesquisa, organizações da sociedade civil
(associações e cooperativas), moradores do entorno, visitantes, turistas e prestadores
de serviços, sensibilizando-os quanto a importância da Unidade de Conservação, tanto
para a conservação da biodiversidade como para o desenvolvimento socioambiental.
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 Contribuir com a formação acadêmica e profissional de estudantes da região de
Santarém e entorno.
03 – ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários estão alinhadas ao Plano de
Manejo da Floresta Nacional do Tapajós e no planejamento da equipe gestora para
implementação do Programa de Voluntariado da referida Unidade de Conservação (UC).
Para o Programa de Voluntariado 2018 serão priorizadas as atividades atreladas às
seguintes temáticas: Administração, Uso Público e Negócios, Pesquisa e Monitoramento e
Gestão Socioambiental.
O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de
Conservação ou colaborador por ele designado.
Atividades previstas:
 Administração: Revisão Bibliográfica sobre a Floresta Nacional do Tapajós (contexto
científico, florestal e social), arquivamento de documentos; auxílio à sistematização de
informações; elaboração de relatórios e atas de reuniões; apoio ao planejamento da
unidade; levantamento e organização de dados históricos da unidade; organização do
acervo bibliográfico; apoio ao monitoramento do Plano de Manejo de UC; apoio ao
trabalho realizado no almoxarifado e elaboração de relatório final.


Uso Público e Negócios: Revisão bibliográfica sobre a Floresta Nacional do Tapajós
(contexto científico, florestal e social); apoiar o manejo, implementação e sinalização
de trilhas e de áreas de visitação; apoio ao planejamento e realização de atividades de
interpretação ambiental; realização de pesquisa de satisfação junto ao público; apoio ao
atendimento de visitas escolares ou comunitárias por meio da realização de
apresentações, oficinas, atividades interpretativas ou lúdicas, apoiar nas atividades de
elaboração do Plano de Uso Público da Floresta Nacional do Tapajós; apoiar o
monitoramento da visitação na UC; apoiar a realização de campanhas de orientação de
turistas e visitantes; realizar levantamento de empresas e agências de turismo que
atuam na região; visitas de campo (vistoria em projetos comunitários e iniciativas
produtivas); apoiar a divulgação de chamadas públicas voltadas para o fortalecimento
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do turismo na UC; apoiar a organização de cursos de capacitações; auxiliar na
divulgação das iniciativas na UC e elaborar relatório final de atividades.


Pesquisa e Monitoramento: Revisão bibliográfica sobre a Floresta Nacional do
Tapajós (contexto científico, florestal e social); colaborar na sistematização de
informações sobre as pesquisas realizadas na Floresta Nacional do Tapajós (banco de
dados das publicações); auxiliar na implementação de banco de dados de informação
sobre as pesquisas da UC (local, grupos pesquisados, instituições etc.); auxiliar
pesquisadores, professores e demais usuários no cadastro de atividades com finalidades
didáticas e científicas no SISBio; apoio à organização de expedições de pesquisa e
monitoramento; apoio em atividades de campo; elaboração de relatórios e outros
materiais como cartilhas, guias e publicações; elaboração de mapas; auxiliar na
comunicação e divulgação científica; apoio à organização de eventos científicos;
articulação junto às instituições de pesquisa para a importância da informação
unificada no SISBIO para as unidades e elaborar relatório final de atividades



Gestão Socioambiental: Revisão bibliográfica sobre a Floresta Nacional do
Tapajós(contexto científico, florestal e social); ações de capacitação e sensibilização
da comunidade do interior e do entorno de UC para a produção sustentável, manejo do
fogo, monitoramento participativo da biodiversidade, dentre outras; apoiar as
atividades junto a comunidades escolares, associações e espaços comunitários no
interior e no entorno de unidades de conservação; apoiar as atividades relacionadas
com a formação e operacionalização do conselho consultivo da UC, Apoiar o
desenvolvimento de programas específicos como Jovens Protagonistas; auxiliar a
realização de eventos e mobilização de outros voluntários; organização e
sistematização de informações relacionadas à área de gestão socioambiental; apoiar a
divulgação do Plano de Manejo da UC; apoiar a divulgação de chamadas públicas e
elaboração de projetos que visem obter recurso financeiro para as organizações
comunitárias; apoiar a sistematização de dados das famílias residentes e ausentes da
Floresta Nacional do Tapajós; apoiar as atividades Educação Ambiental da Floresta
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Nacional do Tapajós, auxiliar na elaboração de Diagnóstico de atividades produtivas
na UC; apoiar a facilitação de reuniões comunitárias e elaborar relatório final.

Observações: Espera-se que o voluntário seja proativo, podendo propor atividades extras,
principalmente a melhoria na qualidade dos serviços prestados aos moradores da Floresta
Nacional do Tapajós e a Gestão da UC. Todas as atividades realizadas serão registradas no
certificado de participação.
04 – VAGAS E DURAÇÃO
As atividades do Programa de Voluntariado serão desenvolvidas de maio a dezembro
de 2018. Serão oferecidas até 04 vagas, distribuídas por linha temática conforme descrito
abaixo:
 Administração: 01 vagas.


Uso Público e Negócios: 01 vaga.



Pesquisa e Monitoramento: 01 vaga.



Gestão Socioambiental: 01 vaga.

Carga horária: 12 a 20 horas semanais, com desenvolvimento de atividades prioritariamente
em dias úteis, entretanto, poderão ser desenvolvidas atividades nos finais de semana caso
necessários.
Serão disponibilizadas duas vagas para o turno da manhã e duas vagas para o turno da tarde.
05 – PÚBLICO ALVO.
Estão aptos a concorrer às vagas qualquer pessoa com idade acima de 18 anos. Será
dada preferência aos moradores da Floresta Nacional do Tapajós e estudantes universitários,
preferencialmente dos cursos de engenharia florestal, agronomia, biologia, gestão ambiental,
geografia, turismo, pedagogia, Administração e áreas afins.
São características desejáveis dos candidatos: conhecimentos de informática, bom
relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipe, habilidade para falar em
público, pró-atividade e comprometimento.
06 – INSCRIÇÕES
As inscrições para o Programa de Voluntariado serão realizadas no período de 06 a 13
de abril de 2018.
As entrevistas presenciais serão realizadas nos dias 19 e 20 de abril de 2018.
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Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição (Anexo I), e enviar junto com
currículo para o e-mail para flonatapajos.pa@icmbio.gov.br com o assunto “Inscrição para
voluntariado da Flona do Tapajós”. O edital e a ficha de inscrição do Programa de
Voluntariado Floresta Nacional do Tapajós 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 desenvolvimento das atividades e a área de interesse.
07 - PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados com base na análise do currículo e ficha de
inscrição, além de entrevista presencial. O candidato selecionado será comunicado via e-mail
e o resultado da seleção estará disponível, a partir de 25 de abril de 2018, no link
http://www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario.
As atividades do voluntariado iniciam a partir de 02/05/2018. No dia 02 de maio de
2018 a equipe da UC irá recepcionar os voluntários e repassar as orientações necessários para
o desenvolvimento das atividades do voluntário.
08 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato no programa de Voluntariado está vinculada a:
 Entrega da ficha de inscrição e currículo no prazo estipulado pelo edital;
 Análise de currículo;
 Entrevista presencial;
 Período disponível para permanência no voluntariado da Floresta Nacional do
Tapajós.
09 - CONTRAPARTIDAS DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS
a) A Floresta Nacional do Tapajós disponibilizará acesso a infra-estrutura administrativa
da UC (local de trabalho), na área urbana no município de Santarém, além de
alimentação e hospedagem em caso de atividades de campo.
b) Também será disponibilizado uniforme (camiseta) e material de identificação como
voluntário da UC, além de equipamentos de proteção individual em caso de atividades
de campo, de acordo com a necessidade.
10- CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
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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 da Flona do Tapajós, situado na Avenida Tapajós, n.
2201 – Laguinho. Santarém/PA, 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 gestor da Flona do Tapajós 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:
FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS
Av. Tapajós, n. 2201 - Laguinho. Santarém-PA. Fone: 93-3522-0564
CEP: 68040-000
Email: flonatapajos.pa@icmbio.gov.br
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2018
Enviar preenchido, juntamente com o currículo, para flonatapajos.pa@icmbio.gov.br ou
entregar preenchida na sede da UC.
1. DADOS PESSOAIS:
Nome:
Data de nascimento:

Gênero: ( )M
CPF:

( )F

RG:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

2. ESCOLARIDADE:
Nível Fundamental ( ) Nível médio ( ) Nível superior completo ( ) Nível superior
incompleto
Pós graduação ( ) Qual?______________________________________________
3. EXPERIÊNCIA PESSOAL (Estágios/Trabalho Voluntário/Projetos de
Pesquisa/Cursos/Outras):

4. DISPONIBILIDADE (informar período disponível para trabalho na Floresta Nacional do
Tapajós): Meses e carga horária semanal
5. ÁREA DE INTERESSE:
( ) Gestão Socioambiental
( ) Pesquisa e Monitoramento

( ) Uso Público e Negócios
( ) Administração

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?
Já tomou a vacina antitetânica?
( ) Não. ( ) Sim. Quando?
( ) Não. ( ) Sim. Quando?
8. RESTRIÇÕES (Indicar restrições físicas e ou doenças crônicas porventura
existentes).
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9. EXPLIQUE SUCINTAMENTE POR QUE VOCÊ GOSTARIA DE SER
VOLUNTÁRIO DO ICMBio NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS.
10. ESPAÇO LIVRE PARA COMENTÁRIOS.

