PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
RESERVA NATURAL SALTO MORATO
EDITAL 2021
O Programa de Voluntariado da Reserva Natural Salto Morato, sob gestão da
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, foi criado de acordo com as
normas da Lei n° 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário no Brasil.
OBJETIVO
Oferecer oportunidade aos cidadãos que tenham interesse em vivenciar a rotina e
práticas da Reserva Natural Salto Morato, para que tenham um maior contato com a
natureza e possam se tornar um multiplicador na proteção do meio ambiente e
apoiador das Unidades de Conservação.
ATIVIDADES
O Voluntário participará das seguintes atividades:
Apoio à visitação

Manutenção das estruturas de visitação, atendimento aos
visitantes, acompanhamento de grupos e agendamentos, aplicação
de pesquisas de perfil e satisfação.

Educação
Ambiental

Atividades de sensibilização e interpretação ambiental para grupos
e demais visitantes. Elaboração de conteúdos educativos,
atividades e eventos.

Atividades
administrativas e
de manutenção

Compilação de dados, preenchimento de planilhas, organização de
materiais e acervos.

Monitoramento
da biodiversidade

Execução dos protocolos de monitoramento com atividades de
campo, compilação e organização de dados.

Gestão de
resíduos

Auxílio na separação do lixo, destinação adequada e manutenção
da composteira.

Apoio à pesquisa

Acompanhar
pesquisadores
em
equipamentos e levantamentos.
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VAGAS E DURAÇÃO
•

15 de dezembro de 2021 a 15 janeiro de 2022 – 02 vagas

•

20 de fevereiro de 2022 a 20 de março de 2022- 02 vagas

•

10 de julho de 2022 a 10 de agosto de 2022– 02 vagas

Carga horária: 40 horas semanais - das 8h30 – 12h30 e das 14h -18h.
PÚBLICO- ALVO
Qualquer pessoa com 18 anos, no mínimo, interessada em desenvolver um trabalho
voluntário em uma área natural protegida. Características como proatividade, bom
relacionamento interpessoal, facilidade de trabalho em equipe e habilidade de falar
em público são valiosas para desempenhar um bom trabalho voluntário.
INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição (disponível para download) e
enviar para o e-mail morato@fundacaogrupoboticario.org.br

com

o assunto

“Inscrição para voluntariado na Reserva Natural Salto Morato”.
É de extrema importância que o candidato informe na ficha de inscrição qual o
período disponível para a realização do voluntariado na Reserva.
SELEÇÃO
Os critérios de seleção são baseados em ficha de inscrição e entrevista via Skype. O
resultado da seleção será divulgado até 10 dias antes do início do período de
voluntariado, por e-mail e/ou whatsapp, enviado aos candidatos selecionados.
CONTRAPARTIDAS DA INSTITUIÇÃO
a)

A Reserva Natural Salto Morato ressarce as despesas de deslocamento (ida e

volta de Curitiba até a Reserva) e compra os itens de alimentação, porém os
voluntários se encarregam do preparo de suas refeições.
b)

A RNSM também oferece alojamento, roupas de cama e banho.

c)

A Fundação Grupo Boticário oferece um seguro de vida ao voluntário durante o
período de participação no programa.

Curitiba-PR
2021

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do voluntariado, a Reserva Natural Salto Morato emitirá um certificado com
o período trabalhado, a carga horária total e as atividades desenvolvidas. A entrega
do certificado será realizada via Correios. É importante ter consciência de que o
trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de acordo com a
Lei 9.608/1998.

IMPORTANTE
Diante do cenário de pandemia, é imprescindível que o voluntário esteja
vacinado com as duas doses ou dose única contra Covid-19, sendo necessária
apresentação da carteirinha de vacinação como comprovação.
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