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Introdução
O Programa de Estágio Voluntário do Programa Amigos da Onça: grandes
predadores e sociobiodiversidade na Caatinga (PAO) tem por objetivo oferecer
vivência na construção de conhecimentos, desenvolvimento de competências e
habilidades nas áreas de atuação do PAO e contribuir profissionalmente para a
carreira do voluntário. O PAO atua em duas frentes: ecologia/biologia e
dimensões humanas, relacionadas com a conservação da onça-parda (Puma
concolor) e onça-pintada (Panthera onca), e de suas presas naturais.
As atividades podem ser realizadas de forma remota e/ou presencial,
contemplando diferentes cargas-horárias, com a participação dos voluntários
nas áreas de gestão e/ou pesquisa. Destacam-se as atividades de
monitoramento das onças-pardas e onças-pintadas, o trabalho com as
comunidades locais, na Área de Proteção Ambiental (APA) e entorno do
Parque Nacional (PARNA) do Boqueirão da Onça (bioma Caatinga), e a
execução do plano de comunicação do PAO.

Público foco
O Programa de Estágio Voluntário do PAO é voltado para estudantes ou
profissionais, brasileiros ou estrangeiros, dentro de diferentes áreas de
conhecimento, como Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Gestão
Ambiental, Medicina Veterinária, Técnicos da área ambiental, Engenharia
Ambiental ou Agronômica, Ciências Sociais, Artes Gráficas, Comunicação,
Marketing, Publicidade e Propaganda, ou áreas correlatas. No momento, não
estamos oferecendo vagas para estágio remunerado ou curricular, apenas para
voluntariado.

Objetivos
Os objetivos principais deste Programa de Estágio Voluntário do Programa
Amigos da Onça são:
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- permitir que os voluntários vivenciem e participem de atividades em campo,
dentro das duas frentes de atuação do PAO, na APA e PARNA do Boqueirão da
Onça e entorno;
- proporcionar conhecimento sobre o PAO, em relação ao funcionamento e à
execução de atividades nas unidades de conservação (UCs) do Boqueirão da
Onça em prol da conservação das onças e de outros mamíferos, e na
coexistência entre a fauna local e os moradores do entorno;
- oferecer imersão para instrução, desenvolvimento e aprimoramento de
habilidades aos voluntários em diferentes áreas de atuação do Programa
Amigos da Onça;
- oferecer suporte técnico para acadêmicos que desejem desenvolver algum
projeto de pesquisa nas UCs do Boqueirão da Onça, dentro das áreas de
atuação do PAO.

Processo de seleção
A aprovação como voluntário do Programa Amigos da Onça está sujeita a
avaliação do formulário, do currículo, da entrevista, e da disponibilidade de
vagas. A solicitação de estágio deve ser realizada através do preenchimento do
formulário disponibilizado na página do PAO no período estabelecido na
divulgação da vaga.

Duração e carga horária
A duração do estágio será avaliada individualmente, de acordo com a
disponibilidade do candidato para desenvolver as atividades propostas e das
demandas do PAO.

Estágio presencial: o período de duração do estágio será ajustado conforme
os objetivos delineados através das demandas do PAO. A carga horária a ser
cumprida pelo voluntário será de 40 horas semanais em campo. Importante
mencionar que serão horários flexíveis, com a possibilidade de atividades
noturnas e aos finais de semana, de acordo com as necessidades para
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desenvolvimento das atividades do PAO. O estágio presencial pode ou não ser
acompanhado de estágio remoto, de acordo com a demanda ou continuidade
da atividade.
Estágio remoto: A carga horária a ser cumprida pelo voluntário será de 5
horas/semanais, e a carga horária total será de 100 horas.

O Programa Amigos da Onça se reserva o direito de realizar o desligamento do
voluntário a qualquer momento, caso este não se adeque às necessidades do
PAO ou venha agir de forma negativa ao bom desenvolvimento do trabalho,
como não cumprir com os prazos pré-estabelecidos para entrega de resultados
e/ou não comparecer, sem aviso prévio, às reuniões marcadas com
antecedência.
O PAO é apolítico e inclusivo. Ficaremos felizes com a participação de pessoas
habilitadas e dispostas a contribuir com a conservação e o desenvolvimento
humano, independentemente de sua religião, raça, cor, gênero ou qualquer
preferência que seja puramente pessoal.

Atividades a serem realizadas
As atividades abaixo serão realizadas de acordo com o plano individual de
cada voluntário:

PESQUISA
- acompanhar a rotina do PAO, seguindo as demandas e solicitações dos
supervisores de cada área, participando de reuniões quando requisitado;
- participar das atividades de campo para monitoramento de onças e outros
mamíferos, como instalação de armadilhas fotográficas, buscas por vestígios,
coleta de amostras de fezes e carcaças, ou campanhas de captura de onças
(quando disponível);
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- auxiliar e acompanhar as coletas de dados (entrevistas) junto aos moradores
das comunidades locais da região do Boqueirão da Onça para identificar e
analisar as percepções, os conhecimentos e interesses sobre as onças;
- auxiliar nos procedimentos de análise e compilação de dados, incluindo
elaboração e revisão de textos, relatórios, revisão bibliográfica e planilhas de
dados;
- auxiliar e acompanhar o trabalho de educação para conservação,
desenvolvido com as comunidades das UCs do Boqueirão da Onça e entorno,
como atividades em escolas e visitas a criadores de animais domésticos;
- auxiliar e participar das atividades de avaliação sanitária de rebanhos de
criadores parceiros, para melhoria da qualidade dos caprinos e ovinos no
Boqueirão da Onça;
- auxiliar e participar das atividades de redução de conflitos e promoção de
coexistência entre criadores de rebanhos e onças na região de estudo,
- participar da divulgação e comunicação da ciência produzida no processo de
seu estágio, em eventos acadêmicos ou outros, com os devidos créditos ao
PAO em peças como apresentações orais, pôsteres, artigos científicos,
capítulos de livros, short notes ou grey literature.

GESTÃO
- acompanhar a rotina do Programa Amigos da Onça, seguindo as demandas e
solicitações da equipe, participando de reuniões quando requisitado;
- auxiliar nas atividades programadas e eventos no qual haverá a participação
do PAO (de acordo com programação prévia estabelecida pela equipe);
- ampliar a divulgação do PAO, seu website e suas redes sociais, através de
publicações periódicas com conteúdo relevante e diversificado dentro da
temática de suas ações (seguindo o Plano de Comunicação do PAO);
- desenvolver materiais informativos para divulgação durante as ações do PAO,
de forma presencial ou remota;
- produzir materiais para a futura loja on-line do PAO, visando a captação de
recursos;
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- apresentar um relatório escrito no final do período de estágio voluntário.

A realização destas atividades pelo voluntário dependerá exclusivamente do
cronograma do Programa Amigos da Onça no período solicitado para a
realização do estágio. Desta forma, nem todas as metodologias supracitadas
serão necessariamente executadas pelo voluntário durante sua participação no
Programa.

Solicitação
A seguir são apresentados os formulários e documentos obrigatórios,
necessários para a solicitação do estágio voluntário no Programa Amigos da
Onça:
- Formulário 1 preenchido e assinado (ANEXO I)
- Formulário 2 preenchido (ANEXO II)
- Cópias dos documentos de identidade com foto e CPF, ou CNH, ou
passaporte
- Cópias da Carteira de Vacinação com vacinas antitetânica e febre amarela e
COVID-19.
- Cópia do Histórico Escolar, Declaração de Matrícula ou Diploma de
Conclusão de Curso
- Currículo Vitae ou Lattes
- Seguro de vida vigente (para trabalhos presenciais em campo)

IMPORTANTE

O Programa Amigos da Onça se compromete em prover ao selecionado:

- Apresentação sobre o PAO
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-Treinamento para desempenhar as atividades
- Certificado
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