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EDITAL Nº 02 2019 

 

           O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

torna público que encontram–se abertas as inscrições para o serviço voluntário na 

Floresta Nacional de Carajás – FLONA Carajás.  

          O programa de voluntariado da Floresta Nacional de Carajás objetiva 

promover a divulgação da Unidade de Conservação (UC) na região, fortalecendo 

a participação social na gestão da unidade por meio de ações de educação 

ambiental crítica. A proposta da unidade é capacitar os interessados a conduzirem 

visitas guiadas ao interior das áreas protegidas, assim como eventos de educação 

ambiental, produção de materiais didáticos e ações de divulgação da UC. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1- Promover e divulgar a Unidade de Conservação na região, 

fortalecendo a participação social em sua gestão por meio da aproximação entre 

a sociedade e a gestão; 

2.2- Estimular a realização de pesquisas científicas no interior da UC; 

2.3- Apoiar as ações de educação ambiental executadas pelo ICMBio e 

instituições parceiras; 

2.4 Incentivar a participação da sociedade na gestão, no manejo e na 

conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.  

2.5 Aprimorar conhecimentos e habilidades dos voluntários, contribuindo 

para seu crescimento pessoal e profissional, proporcionando a experiência prática 

da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais aos voluntários.  
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. Dada a seleção dos voluntários, estes passarão por um processo de 

capacitação via parceria com a Prefeitura Municipal de Parauapebas, via o Centro 

de Educação Ambiental de Parauapebas – CEAP e o Departamento de Uso 

Público da Floresta Nacional de Carajás, além da Gestão do ICMBio, devendo 

acontecer na fase inicial um módulo teórico com programa a ser definido pela 

Gestão do ICMBio de Carajás junto com os parceiros. 

3.2 O módulo prático acontecerá no Mosaico de Unidades de Conservação de 

Carajás onde os voluntários conhecerão as trilhas existentes e infraestruturas de 

visitação e serão instruídos sobre as temáticas voltadas às atividades do 

Programa de Voluntariado. Em tal fase acontecerão atividades experimentais. 

3.3. Cabe ressaltar que o processo de capacitação é contínuo, de maneira que 

treinamentos, cursos e oficinas são realizados ao longo do exercício do 

voluntariado. É fundamental que os voluntários tenham disponibilidade a participar 

das referidas capacitações. 

3.4. Ocorrerão também momentos de debate em campo, em áreas estratégicas 

dos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás para que os voluntários 

tenham uma visão sistêmica e crítica dos aspectos socioambientais da região 

onde estão inseridas as Unidades de Conservação de Carajás. 

 

4. REQUISITOS 

 

4.1  O candidato deve ter a partir de 18 anos completos; 

4.2  Ter afinidade com as questões ambientais e interesse pela conservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais; 
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4.3  Ter formação, estar cursando ou ter experiências na área ambiental e/ou 

prestação de serviços voluntários; 

4.4  Ser comunicativo e proativo; 

4.5  Saber trabalhar em equipe; 

4.6 Ter disponibilidade de participação em todas as etapas da capacitação. 

5. SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

 

5.1. Os interessados em atuar como voluntários na FLONA Carajás deverão 

entregar os currículos e ficha cadastral de voluntários (Anexo I) na sede do ICMBio 

em Parauapebas à Rua J, 202, Bairro União, no horário de 08:00 às 18:00, de 

segunda a sexta, exceto feriados; 

5.2 A primeira etapa se dará através da análise de currículos, onde serão 

selecionados currículos na proporção de 3x (três vezes) a quantidade de vagas 

para o Eixo Temático proposto; 

5.3 A segunda etapa consistirá em entrevista dos selecionados na primeira fase a 

ser agendada posteriormente pelo ICMBio, onde será divulgada uma lista final de 

participantes do processo de capacitação e uma lista de espera, que será utilizada 

para selecionar outros participantes de acordo com o interesse e necessidade do 

ICMBio; 

5.4. O período de inscrição iniciará no dia 24/06/2019 às 08:00 h e encerrará no 

dia 15/07/2019 às 18:00, sendo previsto a divulgação do resultado no dia 

01/08/2019 na página da Floresta Nacional de Carajás no facebook e em lista no 

Escritório do ICMBio em Parauapebas, na Rua J, 202, Bairro União e no Escritório 

do ICMBio em Carajás, na Rua Guamá, 23, Carajás. 

5.5 A seleção terá por premissa recrutar proporcionalmente voluntários dos 

diversos segmentos da sociedade; 

https://www.facebook.com/florestacarajas/
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5.6 Em caso de prorrogação do prazo de inscrição, fica facultado ao ICMBio alterar 

as datas das etapas posteriores sem prejuízos à seleção. 

 

6. DAS VAGAS 

6.1.  Serão ofertadas as seguintes vagas de acordo com os eixos temáticos e 

quadros de vaga/locais. As atividades previstas constam no Anexo II deste Edital: 

 

EIXOS TEMÁTICOS: VAGAS PREVISTAS 

INICIALMENTE 

LOCAIS DE TRABALHO PREVISTOS 

INICIALMENTE 

ADMINISTRAÇÃO 05 Escritório ICMBio Parauapebas e 

Carajás/Portaria da Floresta Nacional de 

Carajás/Parque Zoobotânico de Carajás 

(Centro de Visitantes do parque 

Zoobotânico) 

GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

20 UC’s do Núcleo de Gestão Integrada do 

ICMBio Carajás/Escritório ICMBio 

Parauapebas/Parque Zoobotânico 

Carajás/Portaria da Floresta Nacional de 

Carajás dentre outros quando necessário. 

USO PÚBLICO E 

NEGÓCIOS 

15 UC’s do Núcleo de Gestão Integrada do 

ICMBio Carajás/Escritório ICMBio 

Parauapebas/Parque Zoobotânico 

Carajás/Portaria da Floresta Nacional de 

Carajás dentre outros quando necessário. 

 

6.2. Para o curso de capacitação será exigida 85% de presença dos candidatos, 

de forma que o não atendimento a tal requisito abrirá espaço para a lista de 

espera. 

6.3 Ao final do módulo teórico será aplicada avaliação para seleção dos 

candidatos que darão continuidade ao processo de formação. Para essa avaliação 
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serão considerados os seguintes critérios: a) participação; b) proatividade; c) 

comprometimento; d) trabalho em equipe; e) disciplina; f) entrevista; g) domínio do 

conteúdo. 

  

7. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O trabalho voluntário a que se refere este edital compreende o período de 

05.08.2019 a 04.08.2020, com possibilidade de renovação caso haja interesse 

conjunto do ICMBio e do Voluntário; 

7.2.  A carga horária mensal de atividades será montada de acordo com o fluxo 

de atividades no período, não ultrapassando as 20 horas semanais; 

7.3. Os dias e horários de atuação serão determinados pelo voluntário em 

concordância com o planejamento de ações da Gestão do NGI ICMBio de Carajás, 

através do plano de trabalho anual. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O ICMBio disponibilizará os meios necessários para a realização das 

atividades com qualidade e segurança.   

8.2 O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária e remuneração de acordo com a lei 9.603/98 e IN 

03/2016 do ICMBio. 

8.3 O ICMBio não se responsabiliza pela aquisição de seguro de vida de pessoa 

física, recomenda-se ao prestador de serviço voluntário a aquisição do mesmo. 

8.4 O voluntário tem direito a um certificado contendo a área temática de atuação, 

o período e a carga horária das atividades desenvolvidas no ICMBio, ao completar 

o mínimo de 100 horas de participação nas atividades. 
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8.5 Maiores informações via e-mail: voluntariadoflonacarajas@gmail.com, 

telefone (94) 3346-1106 e/ou no escritório do ICMBio em Parauapebas, situada 

na rua J, Nº 202, bairro União. 

8.6 Previsão de realização da capacitação teórica é de 07 a 09 de agosto 2019 e 

a prática de 19 a 23 de agosto de 2019, fica facultado ao ICMBio alterar as datas 

da capacitação. 

  

mailto:voluntariadoflonacarajas@gmail.com
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ANEXO I - FICHA CADASTRAL DE VOLUNTARIO 

EIXO TEMÁTICO DE AÇÃO: 

(    ) ADMINISTRAÇÃO      (     ) GESTÃO SOCIOAMBIENTAL     (     ) USO PÚBLICO 

NOME COMPLETO:  

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

SEXO:(     )M  (    )F ESTADO CIVIL: DATA DE NASCIMENTO: 

R.G.: C.P.F.: 

TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO: 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR: 

TELEFONE RECADO: E-MAIL: 

ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

EXPERIÊNCIAS NA ÁREA AMBIENTAL: (   ) SIM  (    ) NÃO. Caso resposta SIM, quais: 

 

EXPERIÊNCIAS COMO VOLUNTARIO: (   ) SIM  (    ) NÃO. Caso resposta SIM, quais: 

 

DISPONIBILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 2018 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO OBSERVAÇÕES 

MANHÃ        

TARDE        
 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL: (     ) EMPREGADO  (    ) DESEMPREGADO 

Declaro que os dados acima fornecidos são verdadeiros. 

____________________________,____ de________________de________. 

________________________________ 

Interessado/Declarante 

 Entregar pessoalmente no escritório do ICMBio em Parauapebas, Rua J, Nº 202, bairro União, junto com a seguinte 
documentação: 

• Cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

• Foto 3x4 e Cópia do comprovante de residência;  

• Certidão negativa de antecedentes junto às Varas de Execuções Penais Atualizada 
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• Currículo. 

ANEXO II – ATIVIDADES PRÉ-APROVADAS POR EIXO TEMÁTICO 

ADMINISTRAÇÃO:  

A área temática de Administração compreende atividades de apoio ao trabalho do 
escritório das Unidades Organizacionais, tais como: 
• Arquivamento de documentos. 
 
 • Auxílio à sistematização e 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 manejo1 de UC. 
 • Manejo de resíduos. 
 • Apoio ao trabalho realizado no almoxarifado. 
 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: 
A Gestão Socioambiental envolve os trabalhos desenvolvidos no ICMBio voltados à 
educação ambiental, principalmente em atividades junto a ambientes escolares, 
trabalhos com juventude e desenvolvimento dos projetos políticos pedagógicos das UC, 
à gestão participativa, na criação e funcionamento dos conselhos gestores de UC e 
também a gestão do Programa de Voluntariado do ICMBio. 
 
Na área temática de Gestão Socioambiental, você poderá realizar diversas atividades.  
Veja a seguir alguns exemplos: 
• Sensibilização da comunidade do interior e do entorno de UC para a produção 
sustentável, manejo do fogo, monitoramento participativo da biodiversidade, dentre 
outras. 
• Desenvolvimento de ações de monitoramento das atividades produtivas. 
• Elaboração de projetos para fortalecimento da produção sustentável. 
 • Apoio à realização de ações junto a comunidades escolares, associações, conselhos e 
espaços comunitários no interior e no entorno de unidades de conservação. 
 • Apoio à organização e/ou facilitação de reuniões.  
• Auxílio à sistematização de informações. 
 • Elaboração de relatórios e atas de reuniões. 
 

USO PÚBLICO: 

Uso Público e Negócios é a linha temática que compõe atividades de voluntariado que 
apoiam a gestão da visitação e do turismo sustentável. Diversas unidades de 
conservação, de diferentes categorias, contam com voluntários para apoio a atividades 
relacionadas à visitação. Exemplos de ações dessa área temática são: Apoio em ações 
de manutenção e reparo das estruturas físicas disponibilizadas ao uso público 
(alojamento, equipamentos, etc.) 

• Manejo, implementação e sinalização de trilhas e de áreas de visitação. 
 • Apoio na manutenção de equipamentos facilitadores da visitação. 
 • Orientação e atendimento aos visitantes. 
 • Apoio ao planejamento e realização de atividades de interpretação ambiental.  
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• Monitoramento de impactos da visitação e de fluxo de visitantes.  
• Sensibilização da comunidade do interior e do entorno de UC para a produção 
sustentável, manejo do fogo, monitoramento participativo da biodiversidade, dentre 
outras. 
• Apoio à organização de atividades recreativas nas áreas de trilhas, acampamentos e 
nos lugares de visitação. 
 • Realização de pesquisa de satisfação junto ao público. 
 • Sistematização e gestão da informação relativa à visitação. 
 • Sensibilização de visitantes para conduta consciente em ambientes naturais. 
 • Apoio ao atendimento de visitas escolares ou comunitárias por meio da realização de 
apresentações, oficinas, atividades interpretativas ou lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


