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INTRODUÇÃO 

O programa de voluntariado está pautado pelo Decreto Presidencial nº 4.519 de 13 de 

dezembro de 2002, no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), pela Instrução Normativa nº 03 de 02 de setembro de 2009. Atualmente, existem 

132 unidades operacionais brasileiras que realizam programa de voluntariado, presentes em 

todas as grandes regiões brasileiras, destacando 38 unidades da região norte e 33 da sudeste. 

O esforço de trabalho agregado por voluntários em áreas protegidas é um instrumento 

chave para as Unidades de Conservação (UCs) e se tornou fundamental para o apoio à gestão 

ambiental. O ICMBio conta com a contribuição dos voluntários, que agregam muito esforço e 

auxílio em trabalhos de campo em ambientes naturais, desenvolvimento de estudos, 

pesquisas, divulgação de informações para público externo, manutenção de trilhas, controle 

de visitação e apoio administrativo. Estas são algumas das atividades realizadas e ferramentas 

de manejo para a integração e disseminação de valores sobre gestão, conservação do meio 

ambiente, integração comunitária, turismo, educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 

Ao participar do programa, o voluntário adquire conhecimentos e experiências práticas 

que contribuem para sua formação profissional, além de ter a oportunidade de conhecer 

regiões e culturas diferentes. Durante o trabalho, é aprofundado o entendimento sobre a 

funcionalidade, gerência e manejo de UC’s, bem como a contextualização destas áreas em seu 

entorno e de suas características. Além disso, realizar algum tipo de trabalho pelo fato de 

acreditar na sua importância ou simplesmente por gostar do que faz torna o voluntariado uma 

experiência marcante para crescimento pessoal e profissional, valorização curricular e 

aumento de oportunidades de trabalho. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de Fernando de Noronha 

(ICMBio FN) realiza a gestão de UC’s a partir do Núcleo de Gestão Integrada (NGI), que 

formaliza as estruturas e regras gerenciais de duas áreas protegidas: o Parque Nacional 

Marinho (PARNA) e a Área de Proteção Ambiental (APA).  

O programa de voluntariado do ICMBio FN aderiu ao novo conceito de voluntário criado 

em 2009, entretanto o programa já existe desde 2002, pelo Programa de Uso Recreativo 

implantado pela organização WWF. O programa recebe voluntários de vários estados do Brasil 

e procura manter um grupo de voluntários com o perfil multidisciplinar. A estrutura do 

programa de voluntariado do ICMBio FN abrange diversas atividades, integração de valores e 

construção de conhecimento para a gestão e conservação das UC’s. 

 

OBJETIVO 

Promover o engajamento da sociedade na conservação da biodiversidade por meio da 

ação voluntária e do reconhecimento público dessa contribuição. 
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DINÂMICA DO PROGRAMA 

O programa de voluntariado do ICMBio FN conta uma equipe de, no máximo, 10 (dez) 

pessoas. O programa tem uma estrutura contínua (não esporádica), com duração de 3 (três) 

meses para cada voluntário. Existe a possibilidade de, após estes três meses iniciais, o contrato 

ser renovado por mais três meses, sendo que o voluntário deverá sair da ilha por quinze dias 

aproximadamente, para então retornar novamente. No entanto, esta renovação depende da 

quantidade de vagas, seleção/disponibilidade da equipe de voluntários e do desempenho do 

voluntário durante sua estadia. 

Todos os voluntários do programa são encaixados em uma área temática (AT) específica 

(descritas a seguir), dentre elas: 

1. Uso Público e Negócios 4. Gestão Socioambiental 

2. Pesquisa, Monitoramento e Gestão da Info. 5. Administração/Apoio À Fiscalização 

3. Manejo para Conservação 6. Comunicação 

 

Toda equipe trabalha 40 horas semanais, distribuídas em dias úteis e no final de semana 

dentro de uma escala de trabalho, com um dia de folga por semana. Além disso, todos os 

voluntários dedicam algumas horas para apoio em atividades das outras áreas temáticas. 

Assim, a carga horária semanal de todos os voluntários é dividida entre 28h para sua área 

temática específica e 12h de apoio para outras áreas temáticas. Estas atividades são 

fundamentais para a integração da equipe, ter conhecimento amplo do programa, aumento do 

esforço de trabalho e da funcionalidade das UC’s. 

Trabalhos de manutenção, limpeza, cozinha, organização do alojamento e apoio em 

eventos são atividades frequentes ao longo do trabalho voluntário, podendo muitas vezes 

extrapolar a carga horária pré-estabelecida na escala de trabalho. 

 

DEVERES DO PARTICIPANTE 

 Custeio de passagem do local de origem até Recife ou Natal 

 Companheirismo e boa convivência em grupo, fundamental para a harmonia da 

equipe 

 Comprometimento com as atividades assumidas 

 Pontualidade 

 Pró-atividade 

 Facilidade para diálogo e tomada de decisões participativas e criativas 

 Zelo com a sua segurança e dos demais colegas participantes 

 Zelo com os equipamentos, alojamentos e materiais disponibilizados 

 Respeito às regras de uso dos alojamentos institucionais 

Periodicamente, são realizadas avaliações de desempenho dos voluntários. Estes são 

ponderados em relação às características citadas acima, como pró-atividade, companheirismo, 

cumprimento de horários e atividades realizadas durante toda sua estadia.  



 

4 
 

Ao final da temporada de permanência no programa, deve ser produzido um relatório final 

de atividades (modelo pré-estabelecido pela equipe de coordenação do voluntariado), que é 

condicionante para a emissão do certificado final de participação do voluntário. 

 

CONTRAPARTIDAS DO ICMBio 

Todos os voluntários têm como contrapartida benefícios oferecidos sob a responsabilidade 

da coordenação do programa, que são: 

 Alojamento compartilhado, masculino ou feminino, com banheiro, freezer e ar 

condicionado (3 a 4 pessoas por quarto). É importante ressaltar que algumas das 

instalações são antigas, simples e não luxuosas. 

 Alimentação completa e cozinha compartilhada, com utensílios para o preparo de 

refeições (compartilhada com toda equipe de voluntários). Todos os voluntários se 

revezam para cozinhar. 

 Custeio do trecho aéreo entre Recife ou Natal até Fernando de Noronha, ida e volta. 

 Isenção de taxa de preservação ambiental (TPA; taxa diária cobrada pelo Governo do 

Estado de Pernambuco) durante o período de desenvolvimento das atividades. 

 

PRÉ-REQUSITOS DE SELEÇÃO 

 Ter mais de 18 anos; 

 Aceitação das condições citadas neste documento descritivo. 

 

PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos interessados devem entrar em contato pelo e-mail  

voluntarioparquenoronha@gmail.com e enviar os documentos descritos abaixo, com o 

seguinte padrão de nomenclatura:  

 

1) “Ficha_Nome_Sobrenome” (para a ficha de solicitação; disponível para download em: 

https://www.parnanoronha.com.br/voluntariado). 

 

2) “CV_Nome_Sobrenome” (para o currículo, modelo vitae ou lattes). 

 

Os currículos entrarão para o nosso banco de dados, de acordo com as áreas temáticas de 

interesse demonstradas na ficha de solicitação e participarão dos próximos processos 

seletivos. 

As próximas seleções são condicionadas à disponibilidade das vagas e dos prazos dos 

contratos dos atuais voluntários. Deste modo, não há uma previsão exata para liberação de 

datas para as próximas seleções. Caso o currículo do candidato seja selecionado nos próximos 

processos seletivos, entraremos em contato para verificar a disponibilidade e informar os 

próximos procedimentos. 

mailto:voluntarioparquenoronha@gmail.com
https://www.parnanoronha.com.br/voluntariado
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ÁREAS TEMÁTICAS 

Conforme Instrução Normativa (IN) nº 03/2016, as atividades do programa seguem 

áreas temáticas específicas e diversificadas, sendo divididas entre: 

 

1. USO PÚBLICO E NEGÓCIOS 

Principais funções: 

 Trabalhos de campo, ordenamento, implementação e sinalização de trilhas em áreas 

de visitação  

 Atendimento, controle e orientação de visitantes em atrativos de ambientes naturais 

 Palestras explicativas, educativas e de interpretação ambiental para sensibilização e 

orientação dos visitantes quanto às condutas adequadas nas UC’s  

 Monitoramento de fluxo de visitas e identificação de impactos ambientais 

 Administração e gestão de conflitos com o público 

 Apoio nos processos de cadastramento e avaliação dos condutores 

 Organização dos relatos de críticas, sugestões e elogios dos visitantes 

 Realização de pesquisa de satisfação junto ao público  

 Agendamento da visitação controlada nos atrativos turísticos 

 Organização dos arquivos físicos e digitais relacionados à área temática de uso público 

 

2. PESQUISA, MONITORAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Principais funções: 

 Monitoramento de lixo marinho 

 Monitoramento de piscinas naturais 

 Monitoramento de biodiversidade marinha 

 Administração de bancos de dados sobre autorizações e relatórios SISBIO 

 Elaboração de material de divulgação e produção científica  

 Listas de ocorrência e espécies ameaçadas 

 Organização e compilação de dados de pesquisas 

 

3. MANEJO PARA CONSERVAÇÃO 

Principais funções: 

 Apoio em atividades de manejo de espécies exóticas 

 Apoio em ações de restauração de áreas degradadas 

 Monitoramento de espécies exóticas invasoras 
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4. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  

Principais funções: 

 Sensibilização da comunidade das UC’s para a produção sustentável, questões 

ambientais, monitoramento participativo da biodiversidade, dentre outras 

 Favorecer a interação comunitária e a cooperação entre moradores, na busca de 

estratégias de intervenção e de políticas públicas relacionadas às UC’s 

 Realização de ações voltadas para sensibilização e educação ambiental, junto às 

comunidades escolares, associações, conselhos e espaços comunitários  

 Apoio à organização e/ou facilitação de reuniões, atas e relatórios 

 Sistematização de informações e auxílio de cunho administrativo/burocrático 

relacionados ao ICMBio FN 

 Estruturação e gestão do programa voluntariado comunitário de Fernando de 

Noronha, vinculado ao programa de voluntariado ICMBio FN. 

 Apoio e secretaria do Conselho Gestor Unificado da APA e PARNA FN, mediação de 

reuniões, manutenção e atualização dos arquivos físicos e digitais 

 Elaboração e organização de exposições permanentes e itinerantes sobre temas 

relativos à conservação da natureza e às UC’s 

 

5. COMUNICAÇÃO 

Principais funções: 

 Elaboração de informativos e materiais de divulgação 

 Confecção de notas para a imprensa, informes internos, selecionando clippings de 

notícias a respeito da unidade 

 Produção, gerenciamento da informação e organização de acervo audiovisual 

 Design gráfico de materiais informativos 

 Elaboração do jornal de notícias “ECOAR” 

 Responder, direcionar e organizar o e-mail da Assessoria de Comunicação (ASCOM) de 

Fernando de Noronha 

 Manutenção e gerenciamento do site www.parnanoronha.com.br e das redes sociais 

(Facebook, Instagram, Youtube, etc) 

 

6. ADMINISTRAÇÃO/APOIO À FISCALIZAÇÃO 

 Direcionamento de ocorrências ambientais e de visitação  

 Consulta à legislação vigente 

 Controle e relatório de embarcações e de passeios náuticos 

 Apoio à estruturação de processos internos, escalas de trabalho e documentações 

 Suporte aos procedimentos e autorizações de atividades comerciais dentro das UC’s 

 Apoio nos processos de cadastramento e avaliação dos condutores 

 

http://www.parnanoronha.com.br/
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Programa não envolve qualquer remuneração ou vínculo previdenciário. 

Como a infraestrutura no arquipélago é limitada, recomendamos que o voluntário 

apresente plano de saúde para eventuais emergências. 

Ficamos à disposição para contatos, dúvidas e propostas ao programa voluntariado. 


