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Edital nº 02/2022 
 

Projeto Estruturação de Estratégia Federal de Voluntariado em  
Manejo Integrado do Fogo 

 
 
O IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção e 
contratação para vaga de estágio nas áreas de voluntariado, áreas protegidas e manejo 
integrado do fogo no âmbito do Projeto Estruturação de Estratégia Federal de Voluntariado 
em Manejo Integrado do Fogo. 
 
Projeto 
 
O projeto visa apoiar a estruturação de uma estratégia federal de voluntariado no MIF e tem 
uma abrangência nacional, com potencial de contribuição junto ao sistema de unidades de 
conservação (UCs) e seu entorno, terras indígenas e territórios quilombolas, além de 
elementos integradores de paisagem como reservas legais e áreas de preservação 
permanente, no âmbito das propriedades particulares.  
  
A iniciativa está alinhada com relevantes políticas, programas e instrumentos nacionais, tais 
como: a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas (PNGATI), o Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), a Lei 
9.608/1998 que dispõe sobre o serviço voluntário, além do Projeto de Lei que institui a 
Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em discussão no Senado Federal.   
  
Os resultados deverão contribuir com o projeto de cooperação internacional “Parcerias para 
Inovações para a Proteção da Floresta Tropical na Amazônia Brasileira” com a proposição 
de uma Estratégia de Voluntariado no MIF e sua regulamentação. Trata-se de uma iniciativa 
inovadora, com potencial de replicação junto aos governos subnacionais, dinamizando 
ações de conservação na Amazônia e demais biomas brasileiros. 
 
Perfil desejado 
 
O(a) candidato(a) à vaga deve: 
 

− Possuir identificação e compromisso com a missão e valores do IPÊ; 

− Estar matriculado(a), frequentando regularmente curso superior na área das Ciências 
Ambientais (Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e etc.), Geografia ou 
áreas afins; 

− Ter concluído os 04 (quatro) primeiros semestres do curso superior; 

− Possuir idade a partir de 18 (dezoito) anos completos; 

− Possuir facilidade de comunicação (oral e escrita) e de trabalho em equipe; 

− Possuir conhecimento básico/intermediário da língua inglesa; 

− Apresentar habilidades no uso de computador (Microsoft Office); 

− Apresentar disponibilidade para início imediato. 

− Apresentar comprovação de vacinação contra COVID-19. 
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Atividades Previstas 
 
O(a) estagiário(a) a ser admitido(a) obterá conhecimentos importantes para seu 
desenvolvimento educacional, por meio do acompanhamento e auxílio às ações do projeto, 
executando as seguintes atividades: 
 

− Auxílio no planejamento e execução das ações do projeto; 

− Levantamento de bases de dados secundários; 

− Coleta de dados sobre voluntariado no manejo integrado do fogo e brigadas voluntárias; 

− Organização e estruturação de bases de dados; 

− Entrega de informações organizadas para a produção de relatórios periódicos das 
atividades como registros fotográficos, relação do público abordado, questionários de 
avaliação, tabelas, gráficos e relatos de experiências; 

− Divulgação de materiais de comunicação e convites, inscrição e confirmação de 
presenças em eventos do projeto; 

− Auxílio no planejamento e organização dos workshops, oficinas, reuniões e eventos em 
geral; 

− Relatórios parciais e final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados 
alcançados. 
 
Período da Contratação: 12 meses. 
 
Local Previsto de Execução das Atividades: home office e viagens esporádicas (em 
acordo com a coordenação) 
 
Remuneração: R$ 1.100,00 
 
Carga Horária: 30 horas semanais 
 
Forma de contrato: Contrato de estágio 
 
Será contratada a pessoa que resida preferencialmente na região de Nazaré Paulista ou 
nas seguintes capitais e entorno: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 
 
Eventualmente, em comum acordo entre as partes, poderão ocorrer viagens relacionadas 
as atividades exercidas. 
 
Em caso de encontros presenciais e viagens, alimentação, hospedagem e transporte serão 
de responsabilidade do contratante. 
 
Procedimentos e calendário: 
 

Encaminhar o currículo simplificado (1 página) e uma carta de apresentação e motivação 

para participar do processo seletivo (1 página) para o e-mail voluntariado@ipe.org.br entre 

os dias 25 de outubro e 08 de novembro de 2022. O título da mensagem deve ser “Estágio 
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Voluntariado IPÊ”. O e-mail também pode ser usado para esclarecer dúvidas sobre este 

edital. 

 

A seleção irá considerar a qualificação técnica, analisada via currículo e carta, e a 
entrevista. A entrevista acontecerá somente com os candidatos pré-selecionados.  
 
Políticas afirmativas 
 
Visando à ampliação da diversidade na instituição, o IPÊ estimula a candidatura de 
mulheres e homens negros(as) - pretos(as) ou pardos(as), indígenas, membros da 
comunidade LGBTQIA+ e alunos do ensino médio público.  
  
O(A) candidato(a) que tiver a intenção de concorrer através da política de ações afirmativas 
deverá, no momento da sua inscrição – no corpo do e-mail, declarar o grupo social de 
interesse, a saber: autodeclarados negros(as) - pretos(as) ou pardos(as), membros da 
comunidade LGBTQIA+, indígenas e/ou egresso(a)s de ensino médio público (ou particular 
com bolsa). 
 
Propriedade do serviço  

 

Todos os documentos, relatórios ou outros materiais elaborados pela Contratada para o 

Contratante, no âmbito do contrato de prestação de serviços, pertencerão ao Contratante. 

 

 


