
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2018), NO ÂMBITO DO PROGRAMA

PARCERIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA

Estão  abertas  as  inscrições,  até  05  de fevereiro  de 2018,  para  seleção de  bolsistas  dos  eventos  de
capacitação nos Estados Unidos da América oferecidos pela USAID e Serviço Florestal Americano no
âmbito do Programa Parcerias para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia. 

1. APRESENTAÇÃO

Os participantes selecionados terão a oportunidade de interagir com visitantes de áreas protegidas locais,
agências  estaduais  e  federais  de  pesquisa,  manejo  e  conservação  da  natureza,  organizações  de
conservação privadas e associações de cidadãos envolvidos na gestão dos recursos naturais.

Essa interação proporcionará aos participantes a experiência prática em gestão para a conservação da
biodiversidade, além de oferecer diferentes visões sobre o assunto. 

18° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

 Informações  gerais: o  Seminário  será  realizado  pelo  Serviço  Florestal  Americano  (USFS),
Consórcio  Internacional  de  Manejo  de  Áreas  Protegidas  e  Universidades  de  Montana,  Idaho  e
Colorado.  A capacitação  é  estruturada  em  torno  de  quatro  eixos  temáticos  principais:  planos
integrados de áreas protegidas; envolvimento comunitário; turismo, concessão e manejo de visitação;
e manejo das áreas protegidas frente às mudanças climáticas.

 Período de inscrição: 10 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018
 Período de execução: 08 a 28 de julho de 2018
 Local de execução: Washington (Distrito de Columbia) e Missoula (Estado de Montana), EUA.
 Número de vagas: 02
 Idioma: inglês
 Requisitos: possuir fluência no idioma inglês e estar envolvido em atividades de elaboração/revisão

de planos de manejo ou outros instrumentos de planejamento de UC.
 Informações adicionais: http://www.cfc.umt.edu/ispam/general-info/default.php

28° CURSO INTERNACIONAL DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

 Informações  gerais: o  Curso  será  realizado  pelo  Centro  de  Manejo  de  Áreas  Protegidas  da
Universidade Estatal  do Colorado (CSU) e pelo Serviço Florestal  Americano (USFS) e  abordará
temas relevantes para o planejamento e a gestão de áreas protegidas, como: fomento e manejo das
atividades  recreativas,  educação  ambiental  e  ecoturismo  (delegações,  ordenamento,  redução  de
impactos, etc); governança e colaboração entre atores e instituições para a resolução de conflitos e
ordenamento do uso da terra; gestão integrada entre áreas protegidas, corredores ecológicos e zonas
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de amortecimento; financiamento de programas de conservação, incluindo os serviços ambientais;
liderança e efetividade no manejo de áreas protegidas; e implicações das mudanças climáticas sobre
as áreas protegidas.  

 Período de inscrição: 10 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018
 Período de execução: 03 de julho a 04 de agosto de 2018
 Local de execução: Colorado/EUA
 Número de vagas: 02 
 Idioma: espanhol
 Requisitos: ter fluência no idioma espanhol e estar envolvido em atividades de uso público em UC.
 Informações adicionais: https://warnercnr.colostate.edu/cpam/curso-de-manejo-de-areas-protegidas/

5° SEMINÁRIO MÓVEL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO EM ÁREAS
PROTEGIDAS

 Informações gerais: evento intensivo de treinamento em campo destinado aos profissionais  que
trabalham  para  promover  o  turismo  sustentável  e  a  recreação  ao  ar  livre  em  áreas  protegidas,
especialmente  parques  nacionais.  O  Seminário  é  realizado  em  associação  com  os  programas
internacionais do Serviço Florestal dos Estados Unidos, e os principais temas abordados são: (1)
planejamento para uso público e turismo em áreas protegidas, incluindo planos de gestão eficazes e
zoneamento; (2) marcos legais e políticos; (3) parcerias e arranjos institucionais, incluindo parcerias
público-privadas; (4) interpretação e educação ambiental e; (5) infraestrutura de visitação. Em sua
sexta edição, o Seminário levará os participantes para visitas técnicas em áreas protegidas nos estados
do Colorado, Wyoming e Dakota do Sul. 

 Período de inscrição: 10 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018
 Período de execução: 06 a 22 de setembro de 2018
 Local de execução: Colorado/EUA
 Número de vagas: 02 
 Idioma: inglês.
 Requisitos: ter fluência no idioma inglês e estar envolvido em atividades de uso público e visitação

em UC.
 Informações adicionais: https://warnercnr.colostate.edu/cpam/seminar-tourism-protected-areas/

2. VAGAS

O presente Edital se refere a três eventos, sendo que cada um conta com  duas bolsas  destinadas da
seguinte forma:

 01 vaga para servidor em exercício na Amazônia.
 01 vaga para servidor em exercício na Sede e sua equipe técnica ampliada que tenham trabalhos

relacionados à área temática de cada curso ou projetos executados na Amazônia.

3. INSCRIÇÃO

Os  servidores  interessados  poderão  se  inscrever  em  todos  os  eventos  internacionais,  indicando  a
prioridade de interesse. Na eventualidade de ser classificado para mais de um evento, o servidor será
efetivamente selecionado para apenas um deles.

ATENÇÃO: Para a emissão do visto, a embaixada dos Estados Unidos da América realizará entrevista
com o candidato selecionado. Todas as despesas necessárias para ir até a embaixada correrão por conta
do servidor interessado.
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Para  realizar  a  inscrição  e  participar  da  seleção  o  servidor  deverá  encaminhar  para  ACADEBio,
exclusivamente via SEI, até 05 de fevereiro de 2018, os seguintes documentos: 

1. Currículo resumido indicando as informações pessoais básicas (nome completo, matrícula, e-mail,
telefone para contato, unidade de exercício e nível de conhecimento do idioma (básico/ intermediário
ou fluente) indicado nos requisitos e as atividades/temas desenvolvidas, relacionadas com o manejo
de unidades de conservação; 

2. Carta de Intenções contendo: 
a) O(s) nome(s) do(s) evento(s) internacional(is) de interesse e a prioridade de interesse;
b) Descrição,  de  forma  sucinta,  de  que  maneira  o  (cada)  curso  poderá  contribuir  para  a  sua

atribuição profissional; 
c) Quais benefícios a capacitação poderá trazer para o ICMBio cumprir a sua missão institucional; e 
d) Texto contextualizando sua atuação profissional na área de uso público.

3. Carta de autorização assinada pela chefia imediata  (modelo disponível no SEI) indicando o(s)
nome(s) e o(s) período do(s) evento(s) escolhido(s). 

ATENÇÃO  :   os servidores que vislumbrarem outras possibilidades de bolsas de estudos, que não aquela
oferecida pelo Serviço Florestal Americano nesta seleção, deverão se inscrever diretamente nos sites
indicados,  dentro do prazo definido por  cada instituição,  e  deverão cumprir  todas  as  etapas  para o
processo de afastamento junto à Educação Corporativa.

4. ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DE PROCESSO NO SEI

 Iniciar um processo de CURSO DE CAPACITAÇÃO;

 Preencher  o campo “ESPECIFICAÇÃO” com o nome do curso (SELEÇÃO BOLSISTAS EUA)
seguido do nome e sobrenome do candidato;

 No campo “CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTO” indicar o código 082.2-CURSOS;

 No campo “INTERESSADO” indicar o nome do candidato;

 No campo “NÍVEL DE ACESSO” selecionar o item “RESTRITO”, hipótese legal “INFORMAÇÃO
PESSOAL”;

 Incluir os documentos solicitados no item 3 deste edital; e

 Enviar o processo para ACADEBio até dia 05/02/2018.

5. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO

A seleção  dos  candidatos  será  realizada  pela  Coordenação  Geral  de  Uso  Público  e  Negócios  –
CGEUP/DIMAN, com base na análise da documentação enviada.

A lista de selecionados será divulgada no AVA ICMBio dia   09 de fevereiro de 2018  .

Os servidores selecionados deverão seguir os trâmites normais de afastamento para capacitação fora do
país, constantes no Manual de Capacitação do ICMBio.

6. CONTATOS

• COEST–Coordenação Planejamento e Estruturação da Visitação e Ecoturismo: Allan Crema
e-mail: allan.crema@icmbio.gov.br / Tel: (61) 2028-9029 / VOIP 9029

• ACADEBio/SEGEDU: Ana Paula Crisp Domingues
e-mail: ana.domingues.terceirizada@icmbio.gov.br / Tel: (15) 3266-9337 / VOIP 9562
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