
PROGRAMA DE MAMÍFEROS MARINHOS
EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO

(Fortaleza e Região Metropolitana)

A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – Aquasis, sediada em Caucaia, Ceará,

através do Programa de Mamíferos Marinhos (PMM), comunica a abertura de vagas para voluntários,

durante o período de janeiro a julho de 2022. As vagas são voltadas para pessoas maiores de 18 anos,

estudantes de áreas de interesse ou moradores da comunidade, que queiram contribuir com o nosso

trabalho no Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) sediado em Iparana, Caucaia. Esse

edital é voltado para pessoas que residem em Fortaleza ou Região Metropolitana e não fornece

alojamento.

1. Objetivos

● Estimular o conhecimento básico sobre biologia, medicina e estratégias de conservação de

mamíferos marinhos que ocorrem no litoral do Ceará;

● Auxiliar nas atividades de resgate, reabilitação e necropsia de mamíferos marinhos efetuadas pela

Aquasis.

2. Requisitos

● Residir em Fortaleza ou Região Metropolitana;

● Ter disponibilidade para participar das atividades de reabilitação de peixes-bois marinhos pelo

menos uma vez por semana;

● Ter disponibilidade para viagens de campo para efetuar o atendimento a encalhes de animais vivos

e mortos, palestras, monitoramentos de praia etc.;

● Ser proativo, comprometido com a causa ambiental, gostar de trabalhar em equipe e ter

criatividade na resolução de problemas;

● Possuir bom condicionamento físico;

● Saber nadar.

3. Inscrição

Enviar documentação para o e-mail voluntarios.aquasis@gmail.com (assunto VOLUNTARIADO

CRMM – FORTALEZA/CAUCAIA)

● Currículo lattes ou vitae;

● 1 Carta de intenção explicando por que se interessou pela vaga;

● Comprovante de imunização contra COVID-19;

● 1 Carta de recomendação de profissional da área, professor ou supervisor profissional

PRAZO: A documentação deve ser enviada até o dia 10 de janeiro de 2022;

4. Seleção

● A seleção será realizada em duas etapas: análise da documentação enviada e entrevista online.
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5. Outras disposições

● O candidato selecionado deverá assinar um Termo de Adesão ao trabalho voluntário, de acordo com a Lei n°

9.608, de 18 de fevereiro de 1998 e um Termo de uso de imagem.

● A participação em procedimentos de resgate, reabilitação, soltura e necropsia de mamíferos

marinhos será realizada sob demanda, de acordo com os encalhes que venham a ocorrer no

período. Em eventos de encalhes, a equipe muitas vezes está sujeita a permanência por período

prolongado e em condições desgastantes, devendo o voluntário apresentar boa capacidade de

relacionamento e de trabalho.

● Os voluntários aprovados na seleção deverão adquirir um SEGURO DE VIDA PESSOAL com validade

de pelo menos seis meses. Durante o período do trabalho de voluntariado, será solicitada a

comprovação de que a pessoa se encontra segurada.


