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O Instituto de Pesquisas Cananéia – IPeC é uma organização sem fins lucrativos que 

atua na área de ciências naturais e educação ambiental, desenvolvendo atividades de pesquisa 

e conservação da vida selvagem. Além disso, proporciona oportunidades para a capacitação e 

aperfeiçoamento de profissionais e estudantes sobre temas relacionados a biologia e ecologia 

da vida selvagem. Nossa missão é promover estudos e ações em defesa do patrimônio natural 

e cultural respeitando-se hábitos, costumes e práticas locais. Para mais informações visite nosso 

site: www.ipecpesquisas.org.br 

No Programa de Extensão Universitária do IPeC, os participantes terão oportunidade 

de acompanhar e desenvolver algumas atividades dentro do Projeto Boto-Cinza, entre elas 

comunicação, atendimento ao público e educação ambiental. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

O IPeC considera a Extensão Universitária uma atividade prática, com objetivos cívicos, 

educacionais e científicos. 

1.1 O programa não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim; 

1.2 Denomina-se Compromissário, toda pessoa física que aderir ao programa; 

1.3 A participação no programa será formalizada através de documento denominado Termo 

de Compromisso para Extensão Universitária, celebrado entre o IPeC e o(a) 

candidato(a) selecionado(a), nele constando as condições de seus exercícios. 

 

2. PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

2.1 O Programa tem por objetivo complementar as ações do Projeto Boto-Cinza, focando 

nas ações de divulgação, educação ambiental e atendimento ao público. Será fornecido 

um período de capacitação aos selecionados para realização das atividades propostas. 

2.2 As atividades dos selecionados serão organizadas contemplando finais de semana e 

feriados, com direito a uma folga semanal; 

2.3 Os dias e horários das atividades serão estabelecidos e acordados entre os candidatos e 

o IPeC durante o início do programa. 

2.4 A participação deste Programa de Extensão Universitária será para o período 

especificado abaixo: 

 

http://www.ipecpesquisas.org.br/
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09 de JANEIRO DE 2022 A 08 MARÇO DE 2022 

Podendo ser prorrogado por mais alguns dias em comum acordo com o selecionado 

 

2.5 Os candidatos deverão ter disponibilidade para permanecer durante todo o período 

oficial estipulado. 

Obs.: Independente do período proposto para a turma do Programa de Extensão 

Universitária do IPeC, os selecionados cumprirão um período de experiência de um 

mês, podendo haver (de ambas as partes) a rescisão do termo e a liberação do 

selecionado, em caso de divergências ou problemas pessoais/profissionais. 

 

3. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

A seleção dos candidatos ao programa a ser desenvolvido no Instituto de Pesquisas 

Cananéia será realizada tendo como base a análise dos documentos enviados e entrevista com 

os candidatos pré-selecionados.  

 

3.1 – Pré-Requisitos: 

3.1.1 Estar cursando ou ser recém-formado (até 1 ano de formado) nos cursos de 

ciências biológicas, veterinária, oceanografia e/ou áreas afins; 

3.1.2 Disposição e empenho para as atividades propostas; 

3.1.3 Proativo, dinâmico, comunicativo e ter habilidade para trabalhar em equipe; 

3.1.4 Seguro de acidentes pessoais válido durante todo o período do programa de 

Extensão*; 

3.1.5 Termo de Adesão devidamente preenchido e assinado*; 

3.1.6 Comprovação de vacinação contra COVID-19 (esquema vacinal completo). 

 

*Documentação a ser apresentada no primeiro dia de voluntariado. 

Obs. Além dos casos de COVID-19, o município de Cananéia apresentou casos 

confirmados de Febra Amarela, portanto, recomendamos fortemente que os candidatos 

selecionados possuam suas vacinas em dia. 
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4. ATIVIDADES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO PROJETO BOTO-CINZA 

Entre as atividades a serem realizadas pelos voluntários, estão: 

 

a) Divulgar o Projeto Boto-Cinza em alguns pontos específicos na cidade de Cananéia; 

b) Informar turistas e público geral sobre ações do Projeto Boto-Cinza; 

c) Atender o público na sede do IPeC; 

d) Apresentar curtas palestras sobre educação ambiental para o público durante um período 

estipulado; 

e) Preparar e organizar o espaço de exposição na sede do Projeto Boto-Cinza para receber 

os visitantes; 

f) Acompanhar e mediar as visitas do público ao espaço de exposição da sede do projeto;  

g) Auxiliar na preparação de materiais e atividades para ações do projeto; 

h) Outras atividades podem ser incluídas conforme demandas. 

 

5. CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELO IPeC 

5.1. Capacitação teórico-prática para todas as atividades a serem realizadas; 

5.2 Alojamento com quarto misto e compartilhado; 

5.3 Vale-alimentação; 

5.4 Passagem terrestre até Cananéia; 

5.4 Certificado de participação; 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

Somente serão aceitas as inscrições enviadas com a documentação completa. 

Inscrições incompletas ou enviadas para e-mails diferentes daquele definido por este edital 

serão desconsideradas.  

 

6.1 Curriculum vitae: com telefone e e-mail; 

6.2 Vídeo de apresentação (duração máxima de 1min e 30 seg) em que o candidato 

exponha o interesse em participar do Programa de Extensão Universitária, além de 
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expressar como poderá contribuir com as atividades a serem realizadas e como a 

participação no programa contribuirá para sua formação e atividades futuras. Anexar o 

vídeo no e-mail de inscrição. Vídeos com tempo acima do limite estabelecido serão 

desclassificados. 

 

7. INSCRIÇÃO, SELEÇÃO, DATAS E INÍCIO DO PROGRAMA 

 

7.1 Os currículos deverão ser enviados para o e-mail 

extensao.botocinza@ipecpesquisas.org.br com o assunto “Extensão Universitária – 

PROJETO BOTO-CINZA” 

7.2 Somente serão avaliados currículos enviados até às 23h59 do dia 30 de novembro de 

2021; 

7.3 Os candidatos pré-selecionados serão contatados até o dia 03 de dezembro de 2021 

para agendamento de entrevistas via videoconferência; 

7.4 RESULTADOS ATÉ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 

7.5 O início das atividades está previsto para a partir de 09 DE JANEIRO DE 2022; 

7.6 Dúvidas sobre o Programa de Voluntariado enviar no e-mail: 

extensao.botocinza@ipecpesquisas.org.br ou via direct no perfil do Instagram 

@projetobotocinza. 

mailto:extensao.botocinza@ipecpesquisas.org.br
http://www.instagram.com/projetobotocinza

