PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
EDITAL N° 003/2021

DIVISÃO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC e
PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

A Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções científicas juntamente com o Programa
Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras, administrado pela Secretaria do Meio
Ambiente e Infraestrutura, comunica aos interessados o processo seletivo de voluntários, no
âmbito da Portaria SEMA n.º 158/2020 que dispõe sobre o Programa de Voluntariado.
01 - OBJETIVOS:
Criar a arte para material de divulgação técnico-científica sobre as espécies exóticas invasoras
Achatina fulica (caracol-gigante-africano) e Melanoides tuberculata (caramujo-trombeta),
espécies alvo do projeto de pesquisa “Moluscos: o que são e como impactam o meio
ambiente? Uma abordagem educacional para controle de moluscos invasores no Rio Grande
do Sul”, envolvendo ilustrações sobre características das espécies exóticas e nativas e a
produção de histórias em quadrinhos.
02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Elaborar material lúdico para tratar do tema das invasões biológicas com o público infantil. O
material será disponibilizado para download na página da SEMA na internet para uso por
outros educadores e público interessado.
03- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS:
Elaboração de ilustrações das espécies e ambientes apontados pela pesquisa e criação de
histórias em quadrinhos colorida sobre a mensagem a ser transmitida.
Serão fornecidos textos base sobre as espécies e ambientes a serem abordados, a partir dos
quais o artista-voluntário deverá desenvolver a sua criação, bem como conversas com a equipe
do projeto. O roteiro das histórias em quadrinhos será definido em conjunto com o voluntário.
04 - VAGAS OFERTADAS E PÚBLICO ALVO:
Vagas ofertadas: 02 vagas.

O público alvo são pessoas que tenham aptidão para elaboração de ilustrações, sendo
preferível que tenham afinidade com a área ambiental.
05- DURAÇÃO DO VOLUNTARIADO:
Expectativa de duração de três meses, com carga horária semanal estimada de 20h, a qual será
combinada com a equipe de produção.Em caso de concordância de ambas partes, poderá ser
renovado o voluntariado por igual período.
06- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
Os materiais a serem utilizados serão de livre escolha do voluntário, com preferência aos que
ele já dispõem, desde de que atendam à expectativa do resultado esperado pela equipe da
pesquisa. Dessa forma, a técnica de desenho, o material e equipamentos correspondentes
serão acordados posteriormente com o voluntário.
A arte pode ser realizada de forma digital ou não, de acordo com as habilidades e
conhecimento do voluntário. As ilustrações e as histórias em quadrinhos, que compõem o
produto final a ser entregue pelo voluntário, precisam estar em formato digital de imagem
(PNG) em resolução compatível para o uso impresso e digital.
O voluntário irá desenvolver suas atividades à distância, atendendo aos protocolos de
distanciamento controlado vigentes, podendo fazê-las de sua casa ou qualquer outro local de
sua escolha. O voluntário deverá ter disponibilidade para realizar reuniões on-line q
 uinzenais
com a equipe da pesquisa para construção em conjunto do roteiro da história em quadrinhos e
para definir como deverão ser feitas as artes. As reuniões serão combinadas com antecedência
para que o voluntário possa se programar.
Será necessário que o voluntário disponha de acesso a rede de internet compatível com os
atributos necessários para a realização de reuniões on-line, tais como câmera e microfone.
07- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1. Avaliação de desenhos de tema livre já produzidos pelo candidato (portfólio);
2. Avaliação de uma ilustração de caracol a partir da imagem abaixo;
3. Poderá ser realizada entrevista on-line com os voluntários pré-selecionados.

08- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O material produzido ficará sob os créditos de criação do artista voluntário, com o seu uso livre
e irrestrito concedido à SEMA.
Será fornecido certificado de horas para os voluntários que cumprirem suas atividades
conforme Termo de Adesão e Plano de Trabalho. A capacitação on-line também gera um
certificado de 8 horas.
Dúvidas quanto às informações contidas neste edital e/ou preenchimento do formulário
devem ser encaminhadas ao e-mail voluntariado@sema.rs.gov.br.
Prazos e datas:
Data

Atividade

02/03/2021 até 15/03/2021
22/03/2021

Inscrições no Edital
Publicação dos voluntários selecionados

23/03/2021 até 27/03/2021

Capacitação on-line da escola de governo

29/03/2021

Início das atividades

Anexo I- Como realizar inscrições nos cursos da EGOV
Acesse o link da central do aluno:
http://sistemareg.seplag.rs.gov.br/reg_sistema_producao/sistema/index.php
Após, vá na opção Cadastre-se:
Após, abrirá um campo de verificação, onde o voluntário deverá inserir seu CPF e identificar o
tipo de candidato.
Em tipo de candidato, selecione a opção agente social.
Caso já tenha cadastro, entre no campo CPF e senha. Se não lembrar da senha, clique em
“Esqueci a senha”. Uma senha será gerada e encaminhada para o e-mail cadastrado.
2. Após, você será redirecionado para o preenchimento de cadastro, onde deverá preencher as
três abas: Dados pessoais, dados profissionais e dados da chefia. Caso já tenha cadastro, pule
para o item 3.
Em dados pessoais, preencha com seus dados.
Em dados profissionais, recomendamos o preenchimento conforme modelo abaixo:
•

Tempo serviço : 0 a 5

•

Órgão/ entidade: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura- SEMA

•

Endereço Profissional: Caso não tenha, utilize o endereço da SEMA- Av. Borges de
Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-020

•

Cargo: Voluntário

•

Setor : Local ou setor que você inscreveu para se voluntariar. Ex: Parque Estadual
do Turvo; Programa de Controle de Espécies Exóticas Invasoras.

•

Função: Exercer as atividades de voluntariado conforme previsto no Edital xx/xxxx

•

Atividades desempenhadas: Resumo das atividades elencadas no Edital. Ex:
Recepção de visitantes, comunicação e divulgação ambiental.

•

Deixar em branco: lacuna chefia, servidores, estagiários e é adido. Caso já tenha
realizado cursos na FDRH, assinale essa opção.

•

Área temática: Meio Ambiente.

Em dados da Chefia, recomendamos o preenchimento conforme modelo abaixo:
●
●
●
●

Nome: Clarissa Bertoldo Bandeira
Função: Coordenadora do Programa de Voluntariado
E-mail: voluntariado@sema.rs.gov.br
Telefone: 51 3288 7465

Em anexos, não é necessária a inclusão de anexos.
Não esqueça de clicar em “salvar” no final de cada página.
3. Depois do cadastro concluído, faça a sua inscrição no curso, caso o mesmo já esteja
disponível.
Para realizar a inscrição no curso, acesse a aba de “Inscrições abertas”. Clique em inscrever-se
e aguarde as orientações de acesso ao curso.
O curso, normalmente, não está disponível para realização no mesmo dia da inscrição ou do
cadastro na plataforma. Encaminharemos as informações de acesso ao curso para o e-mail
cadastrado um dia antes da data de início do mesmo.
Caso não tenha a opção de inscrições abertas, aguarde informações pelo seu e-mail, pois, em
algumas ações, o cadastro do voluntário na escola de governo é anterior a disponibilização do
curso.
.

