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EDITAL

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

VOLUNTARIADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EDITAL Nº 02/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL
(Unidade de Conservação)
ÁREA TEMÁTICA - Pesquisa, Monitoramento e Gestão Da Informação/Proteção Ambiental
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL (Unidade de Conservação), 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
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 ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL (Unidade de Conservação).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Apoiar a execução de Projeto de Pesquisa para levantamento de grandes mamíferos existentes na região norte da APA do Planalto.
Promover e apoiar a instalação
e monitoramento de câmeras trap, em locais estratégicos de passagem de fauna, na região norte da APA do Planalto Central
Colaborar na coleta e sistematização
dos dados sobre grandes mamíferos registrados por câmeras trap
Consolidar as informações sobre a a composição e a riqueza de mamíferos de médio e grande
porte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (inserida na BH do Tocantins-Araguaia).
Identificar os principais horário de atividade e ocorrência dos
mamíferos de médio e grande porte na APA do Planalto Central.
Verificar a localização das espécies ameaçadas nesta UC, especialmente a ocorrência de Panthera
onca (VU).
Colaborar na sistematização das informações e elaboração de Relatórios acerca do referido levantamento de mamíferos da região norte da APA-PC
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03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL (Unidade de
Conservação) e no planejamento da equipe gestora para implementação do Programa de Voluntariado da (o) ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO
CENTRAL (Unidade de Conservação).

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

Descrição e atividades previstas:

- Realização de reuniões preparatórias e de avaliação das atividades de campo. - Efetivar o deslocamento às áreas de campo onde serão instalados os
equipamentos. - Apoiar o preparo e identificação dos locais onde serão instalados os equipamentos de monitoramento da fauna, - Apoiar a promoção de ações de
revisão periódica dos equipamentos em campo (câmeras trap), - Executar a coleta de dados das câmeras trap, - Colaborar na revisão dos dados coletados pelas
câmeras e sistematização em planilhas, - Consolidar os dados e preparar confecção de relatórios sobre material de pesquisa coletado em campo.

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 10 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
25 de Junho de 2019 á 30 de Junho de 2021 - - 24h (Mensal)

Público Alvo:
- estudantes da graduação de ciências biológicas, - graduados em ciências biológicas, e - estudantes ou graduados em áreas afins às ciências biológicas.

Orientações e recomendações da Unidade:
- Não serão fornecidos calçados ou vestimentas para os deslocamentos. O voluntário deverá vestir-se adequadamente para as atividades de campo. - Não será
fornecida água ou lanche para as atividades de campo. O voluntário deve levar água e alimentos.

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.
treinamento para a realização das atividades.
transporte para realização das atividades.
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Equipamento: - Câmeras trap, Pilhas e Cartões de memória.

Critérios de Seleção:
- Comprovação de formação na área da pesquisa: - Apresentação de histórico escolar e/ou diploma de graduação que comprove que está cursando ou cursou ciências
biológicas ou áreas afins. - Critério Eliminátório. - Apresentação de currículo ou carta de próprio punho em que informa a sua experiência de maneira sucinta, destacando
os trabalhos de campo e cursos. - Critério eliminatório e classificatório. - Cada ano de experiência em pesquisa de campo informado contará como pontuação, para este
critério a nota máxima é de 4 (quatro) pontos. - Comprovação de participação em atividades relacionadas à pesquisas e em atividades associadas principalmente ao
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade - CBC e ao Grupo "Brasília é o Bicho" - classificatório. - 3 pontos. - Comprovação de participação e
atuação em atividades relacionadas à pesquisas em entidades e instituições ambientais. Classificatório 2 ponto - Comprovação de atuação anterior como voluntário em
atividades relacionadas à área temática da pesquisa - classificatório - 1 ponto. - Firmar assinatura de termo de responsabilidade em que o/a voluntário/a exime o ICMBio
e os pesquisadores do Brasília é o Bicho de qualquer responsabilidade por possíveis acidentes Obs 1: - Todos os documentos deverão ser enviados em formato digital
para apa.planaltocentral@icmbio.gov.br, com cópia para iara.carneiro@icmbio.gov.br . As documentações deverão ser enviadas durante o período de inscrição desta
Chamada, com o título: - Documentos - Programa Voluntariado APA-PC- Chamada 002/2019 ou entregues pessoalmente em envelope fechado registrando na face
externa do mesmo o texto: - "Documentos - Programa Voluntariado APA-PC - Chamada 002/2019", na sede da APA do Planalto Central, localizada no Parque Nacional
de Brasília - Prédio 2 - Rodovia DF 003, km 8,5 - Via EPIA Norte Dúvidas devem ser tiradas pelo email: iara.carneiro@icmbio.gov.br ou pelo Telefone: (61) 3462-1026. Obs 2: - Não serão aceitos documentos que forem enviados fora do prazo, enviados somente para um dos endereços de email registrados acima, enviados pelo correio
ou que não contenham a identificação citada acima. - Obs 3: - Esta chamada faz parte do Projeto de Pesquisa de Mamíferos na região da APA do Planalto Central que
deverá ser desenvolvido por intermédio de uma parceria entre a APA do Planalto Central/ICMBIO e o CBC/ICMBIO, com apoio do Grupo "Brasília é o Bicho".
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