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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 0003/2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - UNA Itaituba - Unidade
Especial Avançada (NGI / outro agrupamento)
ÁREA TEMÁTICA - Comunicação
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UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (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 UNA Itaituba
- Unidade Especial Avançada (NGI / outro agrupamento).

02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Atuar no apoio à implementação de Plano de Comunicação da Unidade Especial Avançada para auxiliar a
comunicação com a sociedade da região em relação às unidades de conservação federais geridas pelo ICMBio
– Itaituba/PA. Esta chamada destina-se ao recrutamento de voluntários que possam colaborar no apoio à
execução de atividades de elaboração e diagramação de materiais gráficos e de divulgação referentes ao
Parque Nacional da Amazônia e demais unidades de conservação geridas pela Unidade Especial Avançada
(UNA) do ICMBio em Itaituba/PA, assim como auxiliar na preparação de conteúdo para as redes sociais
(Facebook e Instagram) do Parque Nacional da Amazônia.

03 - ATIVIDADES:
As atividades a serem desenvolvidas estão previstas no Plano de Manejo da (o) UNA Itaituba - Unidade
Especial Avançada (NGI / outro agrupamento) e no planejamento da equipe gestora para implementação do
Programa de Voluntariado da (o) UNA Itaituba - Unidade Especial Avançada (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:

1. Apoio à produção de textos - 2 vagas 2. Apoio à diagramação - 2 vagas 3. Apoio à produção de
conteúdo para as redes sociais - 1 vaga

04 - VAGAS, DURAÇÃO E PÚBLICO ALVO:
Serão oferecidas 5 no total, distribuídas no(s) seguinte(s) período(s):
21 de Outubro de 2019 á 30 de Abril de 2020 - - 1h (Semanal)

Público Alvo:
Profissional ou estudante das áreas de comunicação, jornalismo, designer, marketing ou que gosta de
desempenhar alguma outra função de comunicação e que possua interesse pela área de meio ambiente.
Características desejadas para as vagas: ser criativo, engajado e ter proatividade. Para as atividades, é
solicitado o seguinte perfil: a) Apoio à produção de textos: Os candidatos deverão ser graduandos ou graduados
em jornalismo ou comunicação e apresentar experiência com a organização textual de materiais gráficos, como
cartilhas, folders, guias e outros materiais de divulgação. Além disso, os candidatos deverão dispor de pelo
menos 1 hora por semana, ser responsável e comprometido com a execução das atividades. b) Apoio à
diagramação: Os candidatos deverão possuir experiência em diagramação de materiais gráficos como cartilhas,
folders, guias e outros materiais de divulgação. Além disso, os candidatos deverão dispor de horário semanal,
ser responsável e comprometido com a execução das atividades. Por fim, os candidatos deverão ser
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graduandos ou graduados nas áreas de comunicação social, comunicação visual ou design gráfico. C) Apoio a
produção de conteúdo para as redes sociais: Os candidatos deverão possuir experiência em comunicação
através de redes sociais para divulgação da UC. Além disso, os candidatos deverão dispor de pelo menos 1
hora semanal para o desempenho das atividades, ser responsável e comprometido com a execução das
atividades. Por fim, os candidatos deverão ser graduandos ou graduados nas áreas de marketing, publicidade,
relações públicas, comunicação social, comunicação visual ou design gráfico.

Orientações e recomendações da Unidade:
Para o exercício destas atividades não é necessário residir no município de Itaituba/PA.

Condições e restrições de trabalho:
orientações sobre o programa e a unidade.

Critérios de Seleção:
a) Apoio à produção de textos - Formação acadêmica na área desejada - 1 ponto; - Experiências anteriores na
elaboração de folders, cartilhas, guias e materiais de divulgação - 1 ponto por cada experiência; - Experiências
de voluntariado na área de comunicação em outras unidades de conservação - 1 ponto; b) Apoio à diagramação
- Experiências anteriores na diagramação de folders, cartilhas, guias e materiais de divulgação - 1 ponto por
cada experiência; - Experiências de voluntariado na área de comunicação em outras unidades de conservação 1 ponto; c) Apoio à produção de conteúdo para as redes sociais - Formação acadêmica na área desejada - 1
ponto; - Experiências anteriores em comunicação através de redes sociais - 1 ponto por cada experiência; Experiências de voluntariado na linha de comunicação em outras unidades de conservação - 1 ponto;
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