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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 498, -  São Roque de Minas - CEP

37928000
Telefone: (37) 3433-1324/1326

 

EDITAL N° 007/2018 – CURSO DE CONDUTORES

Com Errata n° 1 - Edital n° 007/2018

 

01 - APRESENTAÇÃO:

1.1 O Parque Nacional da Serra da Canastra com sua localização privilegiada próximo a
grandes centros urbanos se constitui como um dos poucos redutos de Cerrado preservado
que possibilita o pleno exercício do ecoturismo, atividade já explorada mas que se
apresenta como uma oportunidade de integração social e de grande oportunidade
econômica para os moradores no entorno da UC;

1.2 Este curso vem atender à necessidade de formação de condutores habilitados para
condução de visitantes no PNSC, promovendo ainda, o conhecimento e reconhecimento
de áreas potenciais para o desenvolvimento do turismo ecológico ou ecoturismo nos
municípios de entorno ao Parque, como alternativa de uso indireto e sustentável dos
recursos naturais do Cerrado. Além disso, vem atender outra demanda, a solicitação de
visitantes e comunidade de entorno que apontam para a necessidade de profissionais
habilitados para o exercício das funções supracitadas

 

02 – OBJETIVOS:

2.1 Habilitar interessados em realizar condução de visitantes no Parque Nacional da Serra
da Canastra e entorno, nos termos de seu Plano de Manejo e da Portaria ICMBio n° 262/2013
e suas adequações.

 

03 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Capacitar condutores ambientais nas atividades de educação e interpretação ambiental
em trilhas e regulamentos da visitação no Parque Nacional da Serra da Canastra;

Promover a integração de profissionais ligados ao turismo e ecoturismo com os
projetos dos municípios do entorno e com o regramento próprio do PARNA
CANASTRA;

Certificação dos condutores locais, com devida preparação e qualificação para atender
o visitante;

Incentivar o desenvolvimento do turismo responsável na região como mais uma
alternativa, ao mesmo tempo viável ecologicamente e rentável economicamente;

Explicitar os roteiros de visitação que contemple os principais pontos turísticos do
PARNA CANASTRA e da região de entorno do PNSC, colaborando para o
planejamento, ordenamento e integração das visitas ocorridas atualmente na região;

Instruir em técnicas de segurança na condução de visitantes; e

Instruir em técnicas de percepção, conhecimento, reconhecimento e valorização da
biodiversidade do Cerrado.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

Capacitação de condutores de visitantes locais para o exercício de suas funções; geração de
receita para os municípios que o parque abrange e do entorno; melhor atendimento aos
visitantes; maior fluxo de visitantes ao PNSC e nos municípios de entorno; exploração
racional e conservação dos recursos naturais do Cerrado, possibilitando ainda o incremento
do ecoturismo local.
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Disciplina

Unidades de Conservação (Conceito de Áreas Protegidas e SNUC)

Legislação Ambiental e Diretrizes para visitação

Parque Nacional da Serra da Canastra e Plano de Manejo

Procedimentos administrativos e Uso Público no PNSC

Geografia e geologia local

Visitação de Mínimo Impacto

História e cultura local

Incêndios no PNSC (técnicas de combate e prevenção)

Segurança preventiva em turismo de aventura na natureza

Ecologia do cerrado (Ecossistemas locais e reconhecimento e identificação da biodiversidade local)

Fauna do PNSC

Técnicas básicas de observações da fauna

04 – CONTEÚDO DISCIPLINAR e CARGA HORÁRIA: 40 horas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 - VAGAS E PERÍODOS

5.1 Vagas: Serão oferecidas 50 vagas por período, entre os meses de julho e setembro de 2018,
totalizando 150 vagas, distribuídas conforme descrito abaixo:

Período N° de vagas Município Local*

02 a 06 de julho 50
São João Batista do
Glória

Prefeitura de SJBG (antigo plenário da
Câmara)

06 a 10 de agosto 50 Capitólio Local a ser definido

17 a 21 de setembro 50 São Roque de Minas
Anfiteatro do Sicoob Saromcredi e
Centro de Visitantes do PNSC

* o local de realização de aulas poderá ser alterado no mesmo município. Parte do conteúdo
envolverá aula prática em local a ser definido durante o curso.

 

5.2 O curso ocorrerá, nas datas especificadas, das às 8:00 às 17:00 horas, com uma hora de
almoço.

 

06 - DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO

6.1 Ter no mínimo 18 anos de idade;

6.2 Ter disponibilidade para estar integralmente presente no curso no período proposto.

6.3 Caso hajam mais candidatos por localidade que o número de vagas ofertadas, serão
utilizados os seguintes critérios de classificação, na seguinte ordem:

      6.3.1 Ter participado de algum curso de condutor (p. ex. SENAR) e curso de primeiros
socorros nos últimos dois anos;

      6.3.2 Residir nos municípios abrangidos pelo Parque (São Roque de Minas, Vargem Bonita,
Capitólio, São João Batista do Glória, Delfinópolis, Sacramento);

Edital PARNA Serra da Canastra 3357746         SEI 02128.001101/2018-24 / pg. 2



      6.3.3 Possuir maior idade.

6.4 Serão considerados aprovados no curso, para fins de recebimento de certificado exigido
para credenciado de condutores junto ao Parque Nacional da Serra da Canastra, os
participantes que tiverem presença integral no curso e nota mínima de 70% de
aproveitamento em avaliação escrita ao final do curso.

6.5 Condições e restrições de trabalho: Como o curso inclui aulas práticas, sugere-se que os
participantes incluam em sua bagagem: protetor solar, boné ou chapéu, calça comprida,
calçado confortável, repelente de insetos e camisas/camisetas de manga longa.

 

07 – INSCRIÇÕES

7.1 As inscrições são feitas somente via internet, por meio de formulário disponível no
endereço eletrônico, nas seguintes datas:

(* errata n° 01)  Endereço eletrônico para
inscrição: https://goo.gl/forms/gEQSYIBJwvIFyxpf2 OU 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7s3xxm8i7-
L109deSKihv21POtwiztP5KP1XsxHo1RSZbAw/viewform?usp=sf_link

Município Período de inscrição

São João Batista do
Glória

12 a 20 de junho de 2018 (até às 22h00).

Capitólio 09 a 20 de julho de 2018 (até às 22h00).

São Roque de Minas 20 a 31 de agosto de 2018 (até às 22h00).

 

7.2 Após o envio da inscrição, os candidatos terão até a data e horário limite estabelecidos na
tabela acima para encaminhar para o endereço eletrônico usopublicocanastra@gmail.com os
certificados dos cursos de condutores e primeiros socorros realizados, e comprovante de
endereço (conforme critérios do item 6.3 deste edital);

7.3 Aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet devem entrar em contato direto na
sede administrativa do Parque em São Roque de Minas.

 

OBS.: As informações fornecidas na inscrição são de responsabilidade do candidato.

    Somente serão consideradas as inscrições preenchidas por completo.

 

08 – RESULTADO

8.1 A lista dos inscritos estará disponível em até dois dias uteis após o encerramento das
inscrições em cada localidade na sede do Parque Nacional da Serra da Canastra e no sitio:
http://www.icmbio.gov.br/portal/licitacoes1/editais?id=9394:editais-diversos-2018

8.2 A divulgação inclui a lista de candidatos selecionados para o número de vagas destinadas a
cada período e as respectivas listas de espera. A convocação das listas de espera somente será
realizada caso as vagas não sejam confirmadas pelos selecionados.

8.3 Solicita-se que os selecionados que não tiverem mais interesse na participação no curso,
informem este fato por telefone (37 3433-1324/1326) ou pelo endereço eletrônico
usopublicocanastra@gmail.com à administração do PNSC.

8.4 Os resultados não serão revistos ou reavaliados.
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9 - CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Mediante aprovação no curso segundo os quesitos deste edital, o Parque Nacional da Serra
da Canastra emitirá um certificado digital que será encaminhado por e-mail.

9.2 Não serão oferecidos transporte e hospedagem para a permanência dos interessados no
município sede de cada curso.

 

Mais informações:

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA

Av. Presidente Tancredo Neves, 498. São Roque de Minas / MG - CEP: 37928-000

Fone: 37 3433-1324 / 1326     Email: usopublicocanastra@gmail.com

 

São Roque de Minas, 06 de junho de 2018

 

 

FERNANDO AUGUSTO TAMBELINI TIZIANEL
Chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra

Portaria n° 241 de 11/05/2016

______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Fernando Augusto Tambelini Tizianel,
Chefe de UC, em 06/06/2018, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3357746 e o
código CRC D922D193.
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