
 

  

 

 
INSTITUTO MARCOS DANIEL 

PROJETO DE CONSERVAÇÃO SAÍRA APUNHALADA -PCSA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE EDUCADOR AMBIENTAL 

Apresentação: 

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 do Espírito Santo. 
-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 científico e da visitação. 
-Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada – promove a conservação da espécie Nemosia rourei, em              
remanescentes da Mata Atlântica do Espírito Santo.  
 
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.  

Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada (PCSA) 
O Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada atende a uma condicionante de licenciamento ambiental             
para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica e compreende ações de pesquisa em                 
remanescentes da Mata Atlântica na região do corredor ecológico Pedra Azul - Forno Grande. 

O cargo:  
O Instituto Marcos Daniel, por meio do Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada oferece 1 vaga de                
educador ambiental. 
 
Nº de vagas: 1 vaga 
Período do contrato: 09 de março de 2020 a 09 de junho de 2021. 
Carga horária: segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 14 às 18h. Eventuais atividades fora desses                   
horários podem ocorrer (respeitando a carga horária semanal) e serão informadas com antecedência. 

Perfil desejado: 
✔ Ser licenciado ou bacharel dos cursos de pedagogia, ciências biológicas, agronomia ou áreas afins. 
✔ Ter afinidade para trabalhar com pessoas, comunidades tradicionais, agricultores e jovens. 
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✔ Ser criativo, 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 e escrita. 
✔ Pontualidade com horários, prazos e metas. 
✔ Flexibilidade e pré-disposição para trabalhar em uma organização não governamental com suas            

peculiaridades. 
✔ Afinidade com ornitofauna. 

Atribuições  
Elaborar e desenvolver o programa de educação ambiental do PCSA. 
Promover o engajamento comunitário das pessoas da área de abrangência do PCSA. 
Colaborar no programa e no desenvolvimento de atividades educativas, visitas às comunidades fomentando             
o engajamento dessas. 
Alojamento /Moradia 
O PCSA disporá de um alojamento para a equipe de trabalho na área focal do programa. 
O IMD não arcará com despesas de transporte entre o alojamento e o local de residência do contratado. 
Alimentação 
O alojamento disporá de alimentação. 
Remuneração 
R$3200,00 líquido. 

Processo seletivo: 
Os candidatos devem enviar para o e-mail valdivia@institutomarcosdaniel.org.br com o título:  
Educador Ambiental Programa De Conservação Da Saíra-Apunhalada 
 
Enviar os seguintes documentos: 

● Curriculum vitae. 
● Carta de intenção com no máximo 250 palavras que contenha: 
● Breve apresentação pessoal 
● Porque gostaria de fazer parte da equipe do Instituto Marcos Daniel? 
● Como você poderia contribuir com o IMD e PCSA? 

 
Após a análise dos candidatos, a equipe do IMD entrará em contato com os pré-selecionados para agendar                 
uma entrevista.  

Cronograma: 
⋅ 03/02/2020 – Lançamento do Edital. 
⋅ 21/02/2020 – Período para envio de Curriculum e Carta de intenção.  
⋅ 21/02/2020 a 28/02/2020– Período de análise da documentação. 
⋅ 02 a 04/03/2020– Período de entrevista com os pré-selecionados.  
⋅ 05/03/2020– Divulgação do resultado dos selecionados. 
⋅ 09/03/2020 - Início do estágio. 

 
Vitória, 29 de janeiro de 2020. 
Marcelo Renan de Deus Santos 
Presidente 

 
R. Fortunato Ramos, 123. Santa Lúcia, Vitória, ES, 29056-020. 
27 988272334 
www.imd.org.br 
imd@imd.org.br 
  

mailto:valdivia@institutomarcosdaniel.org.br

