EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTARIADO
O Instituto Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental torna público o processo
seletivo de VOLUNTARIADO no Programa de Pesquisa e Conservação da Baleia Franca Austral,
conforme dispõe o presente edital.
1. Do objetivo
O programa de voluntariado do Instituto Australis tem como objetivo contribuir para a
formação profissional de estudantes e recém-formados através da sua inserção nas atividades
de pesquisa e conservação visando o aprendizado de trabalho.
2. Da inscrição
2.1. Os interessados deverão realizar a inscrição online através do preenchimento de um
formulário no site da instituição ( http://baleiafranca.org.br/o-projeto/programa-deestagio/), no período de 04/09/2019 a 11/09/2019;
2.2. Toda comunicação com o Comitê de Seleção sobre este edital deverá ser realizada
exclusivamente pelo email estagios@baleiafranca.org.br (não responderemos
dúvidas e esclarecimentos por redes sociais).
3. Das atividades
3.1. Realizar o monitoramento da ocorrência de baleias-francas a partir de pontos fixos
em terra ao longo de praias do litoral centro-sul do estado de Santa Catarina,
incluindo a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca;
3.2. Auxiliar no atendimento a encalhes de animais marinhos no interior da APA da Baleia
Franca;
3.3. Limpeza, organização e recuperação de esqueletos para acervo osteológico;
3.4. Atendimento de visitantes ao Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca (Praia
de Itapirubá Norte – Imbituba/SC);
3.5. Atividades no Laboratório de Pesquisa como digitação de dados, manutenção de
equipamentos de campo, atualização de banco de dados online, planejamento e
execução de atividades, elaboração de relatórios;
3.6. Organização e manutenção da sede e alojamentos;
3.7. Participar e executar atividades de educação ambiental em feiras e eventos na região.
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4. Dos requisitos dos candidatos
4.1. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos completos;
4.2. Estar cursando ensino superior de graduação ou ser recém-formado (no máximo até
dois anos da data de colação de grau) nas áreas de Biologia Marinha, Ciências
Biológicas, Ecologia, Medicina Veterinária, Oceanografia, Oceanologia ou áreas afins;
4.3. Ter conhecimento básico na área de biologia, oceanografia ou áreas afins;
4.4. Ter disponibilidade de permanecer todo o período de estágio (16 de setembro a 06 de
dezembro);
4.5. Ter disponibilidade para dedicação exclusiva;
4.6. Apresentar boa saúde e capacidade física para execução das atividades de campo;
4.7. Ter capacidade de trabalhar em locais isolados, ao ar livre e em condições adversas;
4.8. Ter capacidade de desenvolver atividades educativas com crianças, jovens e adultos;
4.9. Ter as seguintes características:
- capacidade de falar em público;
- proatividade;
- sociabilidade e capacidade de conviver com outras pessoas;
- boa vontade, dedicação e compromisso;
5. Do processo de seleção
5.1. O processo seletivo será realizado através da análise dos formulários de inscrição.
6. Das vagas
6.1. Serão ofertadas três vagas de voluntariado;
7. Do resultado final
7.1. O resultado final será divulgado até o dia 14/09/2019;
7.2. A divulgação dos selecionados ocorrerá no site do Instituto Australis e através de
contato via e-mail;
7.3. A qualquer momento poderá ser realizada uma segunda chamada do processo
seletivo;
8. Das obrigações do voluntário
8.1. Providenciar atestado médico de boa saúde e capacidade física para execução das
atividades de campo, no prazo de uma semana após a chegada em Imbituba/SC, sob
pena de desclassificação;
8.2. Firmar um termo de compromisso de voluntariado com o Instituto Australis (será
firmado no início do treinamento);
8.3. Providenciar seu transporte entre sua cidade de origem e Imbituba/SC bem como o
retorno à cidade de origem;
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8.4. Participar de todo o período de treinamento (data a ser definida);
8.5. Elaborar relatórios mensais de atividades;
8.6. Elaborar um relatório final de atividades;
8.7. Zelar e respeitar os colegas de trabalho;
8.8. Zelar pelos equipamentos de trabalho;
8.9.Respeitar as normas internas da instituição;
9. Dos benefícios oferecidos
9.1. Treinamento teórico e prático para a execução das atividades;
9.2. Apostila de estágio;
9.3. Alojamento durante todo o período de voluntariado (incluindo período de
treinamento);
9.4. Certificado após conclusão do voluntariado (estando condicionado à entrega de
todos os relatórios mensais e à conclusão de todo o período de voluntariado);
10. Da jornada de atividade
10.1.
O voluntário irá trabalhar em regime de escala;
10.2.
Serão realizados rodízios entre os pontos fixos de observação ao longo da APA
da Baleia Franca, com os voluntários permanecendo em cada ponto fixo por
aproximadamente 20 dias;
10.3.
É garantido ao voluntário uma folga e meia semanal;
10.4.
É garantido ao voluntário uma folga de pelo menos um domingo ao mês;
10.5.
É realizada uma jornada de trabalho diária de 6 horas;
11. Das disposições finais
11.1.
O não cumprimento por parte do candidato das exigências contidas nesse
edital implicará na desclassificação do mesmo;
11.2.
A falsidade documental implicará na eliminação do candidato desta seleção;
11.3.
Não haverá devolução de documentos dos candidatos que se inscreverem no
Edital;
11.4.
Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pelo comitê de
seleção.
Imbituba, 04 de setembro de 2019

Instituto Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental
Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca
Av. Atlântica, s/n, Itapirubá Norte – Caixa Postal 201 - Imbituba – SC – 88780-000
Fone (48) 3255.2922
www.baleiafranca.org.br - estagios@baleiafranca.org.br
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