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INSTITUTO MARCOS DANIEL PROJETO CAIMAN – JACARÉS DA MATA ATLÂNTICA  

EDITAL DE VOLUNTARIADO– 2019/2. 

 

Apresentação:  

O Instituto Marcos Daniel. 

O Instituto Marcos Daniel Fundado em 2004, o Instituto de Ensino Pesquisa e Preservação Ambiental Marcos 

Daniel (IMD) é reconhecido pelo ministério da justiça como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP). É uma associação civil sem fins lucrativos situada em Vitória, ES e também tem atuação em 

outros estados.  

A instituição tem como objetivo promover a conservação da biodiversidade, por meio de educação 

ambiental, cursos de capacitação e eventos técnico-científicos, pesquisas, projetos de conservação e 

consultorias técnicas. Possui uma equipe multidisciplinar contendo médicos veterinários, biólogos e outros 

profissionais.  

O Instituto estuda a interface entre a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, promovendo 

pesquisa e a conservação da biodiversidade no Brasil sob a ótica da medicina da conservação. Hoje, o IMD 

executa 4 grandes projetos:  

• Projeto Caiman, Jacarés da Mata Atlântica: estuda a saúde e conservação do jacaré do papo amarelo 

(Caiman latirostris) na Mata Atlântica.  

• Projeto Chelonia Mydas: estuda o efeito dos impactos antrópicos sobre a ocorrência de 

enfermidades infecciosas nas populações de tartarugas marinhas no Brasil.  

• Projeto Simbora Pro Parque: Projeto promove a educação ambiental para a sociedade em unidades 

de conservação brasileiras através do turismo cientifico e da visitação.  

• Projeto Saíra Apunhalada: estuda a saúde e conservação da saíra apunhalada na Mata Atlântica.  

O Instituto Marcos Daniel atua sempre em parceria com outras instituições não governamentais, empresas, 

universidades e órgãos públicos compartilhando recursos e o conhecimento nos projetos que desenvolve. 

Conheça mais em www.imd.org.br R. Fortunato Ramos, 123. Santa Lúcia, Vitória, ES, 29056-020. 27 

988272334 www.imd.org.br imd@institutomarcosdaniel.org.br. 

O Projeto Caiman: Jacarés Da Mata Atlântica. 
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Frente ao importante impacto que as atividades antrópicas impõem sobre as populações de jacarés-do-

papo-amarelo no Brasil, e a necessidade crescente de informação técnico-científica a respeito da biologia, 

ecologia e saúde da espécie, o Instituto Marcos Daniel desenvolve o Projeto Caiman – Jacarés da Mata 

Atlântica, no estado do Espírito Santo 

O projeto visa mapear e compreender os processos ecológicos bem como o perfil sanitário das populações 

de Caiman latirostris para subsidiar ações conservacionistas, aperfeiçoar e aplicar técnicas de 

biomonitoramento ambiental e diagnóstico de enfermidades nas populações de jacarés do papo-amarelo na 

Mata Atlântica. O programa de Educação Ambiental do Projeto Caiman:  

O programa de educação ambiental do Projeto Caiman é baseado em 4 pilares, são eles:  

1. Educação ambiental nas escolas da grande Vitória,  

2. Pesquisa cientifica,  

3. Difusão científica.  

4. Conservação da biodiversidade. 

VOLUNTARIADO 

Este programa está de acordo com o disposto na lei Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 

(lei do voluntariado). 

Entende-se como voluntário a pessoa física, com no mínimo 18 anos completos que, por solidariedade e 

responsabilidade, doa parte de seu tempo livre, seu trabalho, seu talento e/ou formação profissional, de 

forma espontânea e voluntária, sem expectativa de remuneração, para contribuir com atividades do 

Instituto, adquirindo experiência. 

O programa de voluntariado tem o propósito de promover o engajamento e apoio da sociedade nas variadas 

atividades de pesquisa, conservação e educação ambiental por meio da ação voluntária e do 

reconhecimento dessa contribuição. 

Nº de vagas: 

Serão disponibilizadas 4 vagas.  

Período de trabalho:  

Início: 02/11/2019 Término: 31/12/2019. 
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Horário: Segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e ou 13 às 17h. Eventuais atividades fora desses horários e dias 

podem ocorrer. Disponibilidade mínima de 20h semanais. 

Da admissão: 

Para ser admitido como voluntário, o candidato selecionado deverá: I - Firmar termo de adesão, do qual 

constarão os compromissos assumidos pelo voluntário, contatos telefônicos e eletrônicos para eventuais 

necessidades emergenciais; II - Apresentar cópia de carteira de identidade ou documento equivalente, CPF, 

comprovante de residência. 

 Perfil desejado do voluntário:  

• Ser graduando ou graduado do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado), Medicina 

Veterinária, Engenharia Ambiental ou áreas afins.  

• Ser criativo, comunicativo, de fácil relacionamento, independente, adaptável, dedicado, responsável, 

proativo e capaz de seguir instruções.  

• Ter capacidade de trabalhar em uma equipe interdisciplinar.  

• Ser zeloso e organizado com os dados e bens da instituição. 

• Boa capacidade de comunicação, escrita e pontualidade com prazos e metas. 

• Desejável que o candidato possua carteira de habilitação categoria “B”.  

Atribuições do estagiário:  

Acompanhar as atividades do Projeto Caiman, Jacarés da Mata Atlântica. Este edital contemplará atividades 

de educação ambiental, pesquisa e conservação de jacarés, incluindo atendimento ao público. 

Alojamento e alimentação:  

O Instituto Marcos Daniel, NÃO fornece alimentação e alojamento para o programa de voluntariado. Todas 

as despesas com acomodação, transporte e alimentação são de inteira responsabilidade do voluntário.  

Bolsas e demais remunerações: 

De acordo com a legislação vigente o trabalho voluntário não é remunerado e não gera vínculo 

empregatício. 

Da seleção:  

Os candidatos devem enviar para o e-mail estagioprojetocaiman@gmail.com com o título: VOLUNTARIADO 

CAIMAN-  2019/2, os seguintes documentos: 
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1. Currículo resumido contendo telefone de contato.  

2. Carta de intenção com no máximo 250 palavras que contenha:  

•  Breve apresentação pessoal (evidenciar o período em que se encontra e se já possui experiências 

em programas semelhantes e outros trabalhos voluntários). 

•  Explicitar como o candidato pode contribuir com o Projeto Caiman. 

Após a análise dos candidatos, a equipe do Projeto Caiman/IMD, entrará em contato com os pré-

selecionados para realizar a entrevista por telefone.  

Cronograma:  

• 11/10/2019 até as 23:59h – Encerramento do prazo para envio de inscrições. 

 • 15 a 18/10/2019 – Contato/entrevista com candidatos pré-selecionados 

 • 23/10/2019 – Divulgação do candidato selecionado. 

 • 04/11/2019 – Início das atividades.  

• 31/12/2019 – Término das atividades.  

 

Vitória, 04 de outubro de 2019. 

 

  


