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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIO
DIVERSIDADE

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL Nº 0001/2020
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - ICMBio AntoninaGuaraqueçaba (NGI / outro agrupamento)
ÁREA TEMÁTICA - Uso Público
ICMBio Antonina-Guaraqueçaba (NGI / outro agrupamento), Núcleo de Gestão Integrada administrado 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 dispões 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 pessoa, promovendo a cidadania junto a ICMBio
Antonina-Guaraqueçaba (NGI / outro agrupamento).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aprimorar a gestão do uso público no Parque Nacional do Superagui e ampliar a comunicação e orientação aos
visitantes.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) ICMBio AntoninaGuaraqueçaba (NGI / outro agrupamento) e no planejamento da equipe gestora para implementação do
Programa de Voluntariado da (o) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba (NGI / outro agrupamento).

O desenvolvimento de atividades será coordenado por um servidor da Unidade de Conservação ou colaborador
por ele designado.

Descrição e atividades previstas:

- Aplicar questionário pré-elaborado pela gestão do parque a fim de diagnosticar a experiência e
percepção do visitante.
- Elaborar textos para panfletos, materiais de interpretação ambiental e para o site do Parque Nacional; Fazer diagramação dos materiais (apenas para voluntários com formação na área de comunicação).
- Fornecer orientação aos visitantes sobre o Parque Nacional do Superagui e boas práticas da visitação
na Ilha (no escritório e no campo); - Orientar visitantes na entrada da Trilha da Praia Deserta;
- Realizar levantamento da ocupação de leitos nas pousadas e campings da comunidade de Barra do
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Superagui (1x/semana); - Preencher planilha com os dados levantados. - Instalar elementos de
sinalização em trilhas.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 4 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
13 de Janeiro de 2020 á 28 de Fevereiro de 2020 - - 8h (Diária)

Público Alvo:
- Qualquer área de formação; - Disposição de permanecer pelo período mínimo de 5 dias; - Preparo físico para
caminhada em trilhas; - Capacidade de trabalhar em equipe e boa comunicação com diferentes tipos de pessoa.

Orientações e recomendações da Unidade:
Será ofertada hospedagem em alojamento compartilhado aos voluntários, com roupa de cama disponível. Há
cozinha equipada à disposição. O voluntário deverá levar itens de uso e proteção individual, e se
responsabilizará pela sua alimentação.

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
infraestrutura de apoio para hospedagem.
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