
 
 

EDITAL DIRGGES/INEA Nº 07/2022 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DIRGGES 05/2022 
 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) torna público a Retificação do Edital DIRGGES/INEA nº 07/2022, referente ao Programa Voluntário Ambiental do INEA, regido 

pela Resolução INEA nº 138, de 02 de junho de 2016, pela Lei Federal n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, Lei Estadual n° 5.246, de 26 de maio de 2008, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital, a fim de selecionar voluntários para realização de atividades na Reserva Biológica de Araras. 
  
 

2. DAS ÁREAS TEMÁTICAS E VAGAS 

 

2.1. Serão ofertadas 14 (quatorze) vagas para atuação no Programa Voluntário Ambiental do INEA, cujas atividades serão realizadas na forma do quadro abaixo: 

 

 

Unidade 

Executora 

 

Número de 

vagas 

 

Eixo temático 

 

Atividades previstas 

 

Competências necessárias 

Carga horária 

mínima 

Semanal 

 

Período 

(meses) 

 

 

 

REBIO Araras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Educação ambiental 

Colaborar com o programa de educação 

ambiental da UC; visitar as escolas 

pertencentes ao entorno imediato da 

ReBio junto com a equipe da UC; 

auxiliar na elaboração do material 

didático e roteiros interpretativos no 

interior da UC em eventos do 

calendário ambiental; acompanhar em 

campo as práticas de educação e 

interpretação ambiental juntamente com 

a equipe de Guarda-Parques em visitas 

escolares e eventos institucionais; apoio 

na organização e condução de eventos 

ambientais remotos, por ex: Webinar, 

Lives etc. 

 

 

 

 

Ter conhecimento e 

experiência prévia em 

atividades de educação 

ambiental, elaboração de 

materiais didáticos e prática 

de atividades em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 horas semanais 

 

 

 

 

 

          06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBIO Araras 

1 Comunicação 

Colaborar com a divulgação de 

atividades intitucionais, campanhas, 

produção de release de textos 

informativos e publicações,etc. 

Graduado em comunicação, 

propaganda e marketing, etc 
8 horas semanais 06 

 

 

 

2 

Produção Cultural 

Produzir atividades lúdicas com o 

conteúdo técnico apresentado pela 

REBIO 

Ter experiência com 

trabalhos em áreas culturais 

como teatro, musica etc. 

 

8 horas semanais 
06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Apoio ao 

monitaramento 

ambiental e à pesquisa 

científica e a 

conservação da 

biodiversidade 

 

Apoio logístico às pesquisas científicas 

com licença e atividades vigentes na 

UC; organização de formulários, 

pareceres técnicos e relatórios gerados 

pela equipe da UC e pesquisadores; 

organização de resultados obtidos em 

banco de dados, por ex. tabelas, 

planilhas, pastas etc; 

Apoio em campo de atividades de 

monitoramento da Fauna e Flora da UC 

juntamente com a equipe de Guarda-

Parques. Participação na organização do 

calendário e metodologia de atividades 

de campos; apoio na instalação de 

Câmeras Traps e busca ativa de dados 

primários, e levantamento bibliográfico 

sobre a Fauna e Flora; apoio direto em 

expedições para coleta de registros, 

dados primários, secundários e 

informações gerais sobre a Flora da 

UC; auxílio na organização e reunião de 

informações de campo, organização de 

registros e dados, estudos de planos de 

ação para a conservação e divulgação 

científica. 

 

Graduado ou graduando das 

áreas de Ciências 

Biológicas, Geografia, Eng. 

Florestal, Eng. Ambiental, 

Ciências Ambientais, 

gestão ambiental e 

Administração, etc 

Ciências Ambientais das 

áreas de Ecologia, 

Botânica, Mastozoologia e 

Ornitologia 

8 horas semanais 06 



 

 

 

 

3 

Manejo, reabilitação e 

ambientação de animais 

silvestres 

 

Auxiliar no manejo e tratamentos 

recomendado pelo médico veterinário 

responsável de animais silvestres em 

cativeiro para fins de reabilitação, 

ambientação e posterior soltura na UC. 

Graduados ou graduandos 

em Medicina Veterinária, 

Ciências Biológicas e 

Zootecnia com habilidade 

no manejo da Fauna 

Silvestre e experiência em 

reabilitação de animais 

feridos. 

8 horas semanais 06 

 

 

 

 

2 

Geoprocessamento 
Auxiliar na confecção e organização de 

arquivos cartográficos da UC. 

 

Graduados ou graduandos 

em Geografia, Ciências 

Biológicas, Eng. Florestal 

etc. 

Ter experiência com uso de 

GPS e Google Earth. 

8 horas semanais 
06 

 

14 

 

TOTAL 

 

 

 

 

                                                                   Rio de Janeiro, XX de outubro de 2021. 
 

 

Jorge Eduardo Barreto de Andrade Filho 

Diretor da DIRGGES 

Instituto Estadual do Ambiente



 

 


