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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA  

 

O Programa de Voluntariado da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra 

(ARIE MSG), sob gestão compartilhada entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), foi criado de acordo com as 

normas da Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário no Brasil; do Decreto nº 

4.519/2002, que dispõe sobre o serviço voluntário em unidades de conservação federais; da Portaria 

MMA nº 19/2005, do Ministério do Meio Ambiente, que dispõe sobre a criação de Programa de 

Voluntariado em Unidades de Conservação (UC); e da Instrução Normativa ICMBio nº 3/2009, que 

estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para implementação do Programa de Voluntariado no 

âmbito do ICMBio.  

A ARIE MSG não possui alojamento nem oferece qualquer tipo de auxílio financeiro; já os 

equipamentos e materiais necessários para a realização das atividades ficam por conta da UC. 

 

OBJETIVO  

Ao participar do programa, o voluntário adquire experiência na prática da conservação do meio 

ambiente, integração comunitária, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os 

conhecimentos para sua formação educacional e profissional. 

Além de ser uma importante ferramenta para treinamento e capacitação de estudantes e 

profissionais formados, o programa é fundamental para a implantação dos diversos programas previstos 

no Plano de Manejo da UC, agregando força de trabalho à equipe da unidade e funcionando como um 

instrumento importante para a divulgação de informações sobre a conservação do meio ambiente e o 

trabalho desenvolvido pelo ICMBio e pela Fundação José Pedro de Oliveira na ARIE MSG.   

Visa também incentivar a participação da sociedade e aproximá-la da gestão da ARIE MSG por 

meio do trabalho voluntário voltado ao apoio técnico e operacional das atividades de rotina da UC.  

 

SELEÇÃO  

A seleção será realizada levando em consideração o conhecimento e a experiência do candidato 

correspondente à atividade escolhida, bem como aos trabalhos em andamento na UC.  

 



 

PERÍODO  

O período de realização do trabalho voluntário será pactuado individualmente com cada 

candidato selecionado.  

 

LOCAL DO VOLUNTARIADO  

O programa de voluntariado ocorrerá no interior da ARIE Mata de Santa Genebra (Rua Mata 

Atlântica, 447, Barão Geraldo, Campinas/SP) e em sua Zona de Amortecimento. Os voluntários da 

atividade Educação Ambiental eventualmente participarão em eventos externos. 

 

CERTIFICADO 

Ao final do período do serviço voluntário a ARIE Mata de Santa Genebra emitirá um 

certificado no modelo do Programa de Voluntariado do ICMBio, informando o período trabalhado e as 

atividades desenvolvidas.  

 

ATIVIDADES 

São oferecidas 11 atividades:  

 

1. Educação ambiental;  

2. Computação;  

3. Divulgação e informações sobre a UC;  

4. Fotografia;  

5. Pesquisa e monitoramento;  

6. Levantamento e organização de dados históricos da UC;  

7. Organização do acervo bibliográfico da UC;  

8. Borboletário;  

9. Viveiro de mudas e jardins;  

10. Paisagista; e  

11. Manutenção de trilhas e cercas. 

 

As informações quanto à carga horária, descrição das atividades, requisitos e número de vagas 

para cada uma das 11 atividades estão descritas nas tabelas nas duas páginas abaixo. 

 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

As vagas serão preenchidas de acordo com as necessidades da ARIE MSG e estarão 

permanentemente abertas: quando da saída do voluntário selecionado, será chamado o próximo 

classificado para a atividade.  

 

INSCRIÇÃO  

Os candidatos poderão se inscrever em mais de uma atividade. Para a inscrição nas atividades, 

preencher o formulário on line disponibilizado nos links na última página.



 
LINHA TEMÁTICA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: 

  

Atividade 
Carga 

horária 
Descrição das atividades a apoiar Requisitos 

Nº 
vagas1 

Educação 
ambiental 

16 h por 

semana2 

      Elaboração e organização de exposições permanentes e itinerantes sobre temas relativos à UC 
e conservação da natureza em geral; 
      Visitas educativas monitoradas na UC: agendamento e recepção de grupos, apresentação de 
palestras educativas, acompanhamento de grupos nas trilhas e borboletário; atividades lúdicas; 
entrega e acompanhamento de questionário para os visitantes; 
      Alimentar banco de dados da visitação; 
      Produção de material didático e educativo: banners, infográficos, painéis interpretativos, 
jogos, vídeos temáticos e outros recursos que potencializem o processo interativo e 
interpretativo do visitante com a UC; 
      Manutenção e atualização dos acervos da UC, roteiros de palestras e apresentações sobre a 
ARIE e seus ecossistemas, bibliotecas física e digital, videoteca, material lúdico e pedagógico e 
outros;  
      Participação da ARIE nas ações educativas externas: visitas a moradores do entorno para 
combate à dengue (Campinas está entre as cidades com maior taxa, principalmente no bairro da 
UC), visita a escolas e entidades em geral, participação em eventos, etc. 

Capacidade de comunicação com os 

diversos públicos da UC, domínio de 

programas básicos de computador e 

de edição de imagens e criação de 

apresentações, aptidão para 

trabalhar em equipe. 

 

08 

Computação 12 h por 

semana3 

      Criação de página oficial da UC no site do ICMBio; criação do banco de imagens da UC; criação 
de banco de dados de visitação; criação de banco de dados das pesquisas já realizadas e em 
andamento. 

Noções de programas para criação de 
bancos de dados, edição de imagens; 
desenvolvimento de páginas na 
internet.  

02 

Divulgação e 
informações 
sobre a UC 

12h por 
semana 

      Elaboração de conteúdo para produção de releases, folders e informativos; atualização dos 
canais de mídia da UC (informativo eletrônico, redes sociais, página oficial no site do ICMBio e da 
FJPO) e divulgação das atividades desenvolvidas pela ARIE para os meios de comunicação;  
      Apoiar e acompanhar as atividades do grupo de educação ambiental para divulgação de suas 
atividades.  

Capacidade de comunicação oral e 
escrita com os diversos públicos da 
UC, domínio de programas básicos de 
edição de imagens e criação de 
apresentações, aptidão para 
trabalhar em equipe.  

02 

Fotografia 
12h por 
semana 

      Captação de imagens para ações de comunicação e educação ambiental.  
Noções de fotografia, 
principalmente de natureza.  

02 

 

1 Vagas para todas atividades permanentemente abertas: quando da saída do voluntário selecionado, será chamado o próximo classificado para a atividade. 
2 Educação Ambiental: 16 h/semana, sendo que parte dos voluntários trabalhará nos fins de semana, principalmente no acompanhamento dos visitantes nas trilhas 

e na visita ao borboletário, assim como em atividades externas. 
3 Computação: 12 h/semana nos 3 primeiros meses. Após, comparecimento quando necessário. 

 
 



 
 

LINHA TEMÁTICA PESQUISA E MONITORAMENTO: 
 

Atividade 
Carga 

horária 
Descrição das atividades a apoiar Requisitos 

Nº 
vagas1 

Pesquisa e 
monitoramento 

12 h por 

semana2 

      Alimentar o banco de dados das pesquisas já realizadas e em andamento;  
      Planejamento e execução de atividades de campo de pesquisadores que desenvolvem 
seus trabalhos na UC, assim como de funcionários da FJPO e ICMBio.  

Aptidão física, capacidade de 
trabalho em equipe e de seguir 
comando de liderança.  

04 

Levantamento e 
organização de 

dados históricos 
da UC 

12 h por 
semana 

      Levantamento e organização de dados históricos da ARIE MSG. Organização de 

hemeroteca da Unidade de Conservação; 

     Elaboração de publicação com as informações e dados históricos levantados. 

Noções de pesquisa histórica.  02 

Organização do 
acervo biblio-
gráfico da UC 

12 h por 
semana 

      Organização de materiais impressos e digitais da UC de maneira a facilitar o uso por parte 
de servidores, pesquisadores e público em geral. 

Noções em biblioteconomia; 

Noções de computação.  
01 

 

1 Vagas para todas atividades permanentemente abertas: quando da saída do voluntário selecionado, será chamado o próximo classificado para a atividade. 
2 Pesquisa e Monitoramento: 12 h/semana, ou de acordo a com a programação/agenda dos pesquisadores. 

  
  

LINHA TEMÁTICA USO PÚBLICO: 
 

Atividade 
Carga 

horaria 
Descrição das atividades a apoiar Requisitos 

Nº 
vagas1 

Borboletário 
16 h por 
semana 

      Criação de borboletas: alimentação de lagartas, limpeza de materiais, coleta de ovos e 
lagartas, registro de atividades, etc.  

Capacidade de trabalho em equipe e 
de seguir comando de liderança.  

07 

Viveiro de 
mudas e jardins 

12 h por 
semana 

      Produção e plantio de mudas para o borboletário e para projetos de restauração na UC;  
      Manutenção dos jardins da UC e borboletário.  

Aptidão física, capacidade de 
trabalho em equipe e de seguir 
comando de liderança.  

06 

Paisagista 8 h por 

semana2 

      Elaboração de projeto paisagístico para os jardins do borboletário e sede da Unidade de 
Conservação. 

Conhecimento em técnicas de 
paisagismo aplicadas à manutenção 
de jardins.  

01 

Manutenção 
de trilhas e 

cercas 

8 h por 
semana 

      Limpeza e desobstrução de trilhas e carreadores da Unidade de Conservação;  
      Manutenção de cercas e alambrados.  

Aptidão física, capacidade de 
trabalho em equipe e de seguir 
comando de liderança.  

08 

 

1 Vagas para todas atividades permanentemente abertas: quando da saída do voluntário selecionado, será chamado o próximo classificado para a atividade. 
2 Paisagista: 8 h/semana, durante os 3 primeiros meses. Após, comparecimento quando necessário. 



 

 
Acesse o formulário de inscrição para a(s) atividade(s) escolhida(s) no(s)  link(s) abaixo: 

 
1. Educação ambiental:  http://goo.gl/forms/TTvOQofz25 

 

2. Computação:  http://goo.gl/forms/O2kDlGMU0x  

 

3. Divulgação e informações sobre a UC:  http://goo.gl/forms/8RemEo2Mvk 

 

4. Fotografia:  http://goo.gl/forms/ZEfGnKXa4v 

 

5. Pesquisa e monitoramento:  http://goo.gl/forms/3pkaglJu3A 

 

6. Levantamento e organização de dados históricos da UC:  http://goo.gl/forms/CNt8VXXS1S 

 

7. Organização do acervo bibliográfico da UC:  http://goo.gl/forms/MFlQmm5scz 

 

8. Borboletário:  http://goo.gl/forms/4RdJy3slmJ 

 

9. Viveiro de mudas e jardins:  http://goo.gl/forms/YzTQCGRcec 

 

10. Paisagista:  http://goo.gl/forms/BJMTZq7xRF 

 

11. Manutenção de trilhas e cercas:  http://goo.gl/forms/zf53bKMfnB 

 

 
  Informações: 

 
 

 www.icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario 

 

 

 www.santagenebra.org.br   

 

ARIE Mata de Santa Genebra 

 

  Contato: 
 

 voluntariado.matadesantagenebra@icmbio.gov.br 
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