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INSTITUTO MARCOS DANIEL  

PROJETO CAIMAN – JACARÉS DA MATA ATLÂNTICA  

EDITAL DE SELEÇÃO: ESCOLA DE VERÃO EM CONSERVAÇÃO – 2023.  

Apresentação:  

O Instituto Marcos Daniel  

 Fundado em 2004, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Preservação Ambiental Marcos Daniel 

(IMD) é reconhecido pelo ministério da justiça como uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP). É uma associação civil sem fins lucrativos situada em 

Vitória/ES e também possui atuação em outros estados. O IMD tem como objetivo promover 

a conservação da biodiversidade, por meio de educação ambiental, cursos de capacitação 

e eventos técnico-científicos, pesquisas, projetos de conservação e consultorias técnicas. 

Possui uma equipe multidisciplinar contendo médicos veterinários, biólogos e outros 

profissionais.  

 O IMD estuda a interface entre a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, 

promovendo pesquisa e conservação da biodiversidade no Brasil sob a ótica da medicina da 

conservação. Hoje, o IMD executa 7 grandes projetos:   

• Projeto Caiman: - Jacarés da Mata Atlântica: estuda a saúde e conservação do 

jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) na Mata Atlântica.   

• Projeto Chelonia Mydas: estuda o efeito dos impactos antrópicos sobre a ocorrência 

de enfermidades infecciosas nas populações de tartarugas marinhas no Brasil.   

• Projeto Borboletas - Cores da Mata Atlântica: estuda borboletas da Mata Atlântica 

realizando pesquisas, educação ambiental e difusão científica sobre esses insetos.   

• Projeto Simbora Pro Parque: promove a educação ambiental para a sociedade em 

unidades de conservação brasileiras através do turismo científico e da visitação.   
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• Programa de Conservação da Saíra-apunhalada: pesquisa e conservação da saíra 

apunhalada (Nemosia rourei) na Mata Atlântica.  

• Projeto Bromélias: Pesquisa e educação em prol da conservação das bromélias e 

seus animais associados ao longo da Mata Atlântica.   

• Projeto Vem Passarinhar Capixaba: busca aproximar as pessoas da natureza por 

meio da observação de aves e inspirar as pessoas a serem cidadãos cientistas. 

• Projeto Vivendo na Floresta: Visa integrar a pesquisa e educação para a 

conservação da biodiversidade do Espírito Santo.  

Conheça mais em www.imd.org.br.    

Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica  

 Frente ao importante impacto que as atividades antrópicas impõem sobre as populações de 

jacarés-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) no Brasil e a necessidade crescente de 

informação técnico-científica a respeito da biologia, ecologia e saúde da espécie, o IMD 

desenvolve o Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica, no estado do Espírito Santo. O 

projeto visa mapear e compreender os processos ecológicos bem como o perfil sanitário das 

populações de C. latirostris para subsidiar ações conservacionistas, aperfeiçoar e aplicar 

técnicas de biomonitoramento ambiental e diagnóstico de enfermidades nas populações de 

jacarés-de-papo-amarelo na Mata Atlântica.   

O cargo:   

O Instituto Marcos Daniel, por meio do Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica, oferece 

vagas de voluntariado para a Escola de Verão em Conservação, com duração de 4 semanas.  

Nº de vagas:   

Serão disponibilizadas 5 vagas.  

Período de voluntariado:  

Início: 23/01/2023  

http://www.imd.org.br/
http://www.imd.org.br/
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Término: 16/02/2023 

O horário das atividades da Escola de Verão será de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e 

das 13 às 16h.  

Eventuais atividades fora desses horários e dias podem ocorrer. Esses horários serão 

combinados com antecedência e serão compensados na carga horária descrita acima.  

Perfil do candidato:  

• Ser graduando do curso de Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Oceanografia, 

Zootecnia ou áreas afins.  

• Ser criativo, de fácil relacionamento, independente, adaptável, dedicado, 

responsável, proativo e capaz de seguir instruções.  

• Ter capacidade de trabalhar em uma equipe interdisciplinar.  

• Ser zeloso e organizado com os dados e bens da instituição.  

• Boa capacidade de comunicação, escrita, pontualidade e responsabilidade com 

prazos.  

Atribuições do voluntário:  

 Acompanhar as atividades do Projeto Caiman. As atividades são variadas, entre elas: 

Educação Ambiental, compilação e digitação de dados, preparação de material biológico, 

cuidado e manutenção de animais, visitas técnicas a outros municípios do ES, trabalho de 

campo noturnos e diurnos com exposição a chuva, sol e mosquitos, análises laboratoriais, 

pesquisa bibliográfica, dentre outras.   

Alojamento, alimentação e bolsa:  

 O Instituto Marcos Daniel, NÃO fornece alimentação, alojamento e bolsas para o programa 

de Escola de Verão. Todas as despesas com acomodação, transporte e alimentação são de 

inteira responsabilidade do voluntário. Ressaltamos que em viagens de campo e visitas 

técnicas, as despesas relacionadas a transporte, alimentação entre outras são de inteira 

responsabilidade dos voluntários.   

 Está previsto no cronograma da Escola de Verão 2022 um curso de campo nas unidades 

de conservação do norte do Espírito Santo entre os dias 06 e 11/02/2022. O intuito é 
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construir, junto da equipe do Projeto Caiman, uma vivência prática de campo aos voluntários 

selecionados. A presença dos voluntários neste período é altamente recomendada e tem um 

investimento de R$400,00. O valor recebido será utilizado para custear parte das 

despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos voluntários durante o 

campo.  

Processo seletivo:   

 Os candidatos devem preencher o formulário do Google Forms com as seguintes 

informações:  

• Nome 

• E-mail 

• Telefone 

• Curriculum lattes (PDF) 

• Carta de intenção com no máximo 500 palavras que contenha (.DOC):  

➢ Breve apresentação pessoal;  
➢ Porque gostaria de voluntariar-se no Instituto Marcos 

Daniel;  
➢ Como você poderia contribuir com o IMD e Projeto 

Caiman.  
• Carta de recomendação (se houver). 

 

Após a análise da documentação, a equipe do Projeto Caiman/IMD entrará em contato com 

os pré-selecionados para agendamento das entrevistas que serão realizadas pelo Google 

Meet.  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/unJL9bTKkUppPD439
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Cronograma:  

• 1/12/2022 até as 23:59h – Encerramento do prazo para envio de inscrições.  
 

➢ Os candidatos que enviarem a documentação após a data determinada acima 

serão automaticamente desclassificados.  

• 7/12/2022 – Contato com candidatos pré-selecionados para entrevista.  

• De 12 a 16/12/22 – Entrevistas com os pré-selecionados. 

• 19/12/2022 - Divulgação dos candidatos selecionados.  

• 23/01/2022 – Início das atividades.   

• De 23/01/2022 a 27/01/2023 – Palestras, treinamentos, capacitação e manejo de 

crocodilianos.  

• De 30 a 03/02/2023 – Atividades de rotina e Educação Ambiental na Reserva da Vida 

Silvestre Mata Paludosa (Sede do Projeto Caiman). E atividades de planejamento e 

preparação das atividades de campo. 

• De 06 a 11/02/2023 – Atividades de campo em Unidades de Conservação no norte 

do Espírito Santo.  

• De 13 a 15/02/2023 - Apresentação de seminário. 

• Dia 16/02/2023 – Encerramento das atividades.  

 

 

 

Vitória – ES, 22 de novembro de 2022.  


