
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 

PROGRAMA DE ESTÁGIO E VOLUNTARIADO DO  

INSTITUTO REDE VIVA MAR VIVO - REDEMAR 

 

O Instituto Rede Viva Mar Vivo - REDEMAR, organização sem fins lucrativos, inicia o processo 

de seleção de estagiários e voluntários para o Projeto Baleias Soteropolitanas (PBS), a ser 

realizado na região de Salvador, BA. Os participantes terão oportunidade de acompanhar as 

diversas atividades desenvolvidas dentro da instituição, como Pesquisas Científicas, Turismo de 

Observação de Baleias e Educação Ambiental.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 1.1. As atividades serão diversificadas de acordo com a necessidade dos pesquisadores 

 e técnicos responsáveis pelas ações desenvolvidas na instituição; 

 1.2. As atividades serão organizadas em regime de escala variável de acordo com as 

 demandas semanais do PBS, a serem previamente determinadas; 

 1.3. Os dias e horários das atividades serão estabelecidos e acordados entre os 

 candidatos e o PBS após o processo de seleção; 

 1.4. O Programa de Estágio e Voluntariado NÃO gera vínculo empregatício, nem 

 obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; 

 1.5. O Programa de Estágio e Voluntariado NÃO prevê ajuda de custo de qualquer 

 natureza, cabendo ao estagiário/voluntário custear todas as despesas pessoais, tais 

 como deslocamento, alimentação e hospedagem; 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.6. Para aproveitamento como Estágio Curricular Obrigatório será necessário Termo  de 

compromisso de Estágio, emitido pela Universidade a qual o estudante possui  vínculo; 

 

2. DA SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

 A seleção dos candidatos ao Projeto Baleias Soteropolitanas será realizada tendo 

 como base a análise dos documentos enviados e entrevista com candidatos pré-

selecionados. 

 2.1. Dos pré-requisitos: 

  2.1.1. Estar cursando (estágio) ou ser formado (voluntariado) nos cursos de  

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

  2.1.2. Disponibilidade para permanecer durante pelo menos 1 turno durante a  

  semana, eventualmente necessitando da disponibilidade em 2 turnos (sendo  

  previamente comunicado); 

  2.1.3. Disponibilidade para atividades nos finais de semana e feriados; 

  2.1.4. Conhecimentos básicos sobre cetáceos; 

  2.1.5. Estar em dias com o Protocolo de Vacinação contra Covid-19 com pelo  

  menos duas doses; 

 2.2. Desejável: 

  2.2.1. Proativo, dinâmico, comunicativo e ter habilidade para trabalhar em  

  equipe; 

  2.2.2. Disposição para trabalhar em situações adversas; 

  2.2.3. Experiência com trabalho de campo; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  2.2.4. Experiência com projetos de pesquisa; 

  2.2.5. Experiência com cetáceos (estágios ou cursos de curta duração); 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 3.1. Os candidatos deverão enviar Curriculum Vitae e Carta de 

 Apresentação/Manifestação de interesse para o e-mail 

 victor.bandeira@redemar.org.br com o assunto "Estágio/voluntariado PBS"; 

 3.2. Enviar os documentos separados, nomeados conforme instrução abaixo: 

  3.2.1. Currículo: "Nome do Candidato - CV" 

  3.2.2. Carta de Apresentação: "Nome do Candidato - Apresentação"  

 3.3. Os candidatos pré-selecionados serão previamente contatados para agendamento 

 de entrevistas via plataforma digital; 

 3.4. Só serão considerados as documentações enviadas até o dia 25/04/2022; 

 

4. DAS CONSIDRAÇÕES FINAIS 

 4.1. O programa terá duração de 6 meses, compreendido no período de maio a 

 novembro; 

 4.2. O contrato poderá ser suspenso a qualquer momento, conforte interesse entre as 

 partes, sem quaisquer prejuízos; 

 4.3. Para conhecer mais sobre o PBS acesse https://redemar.org.br/ ou Instagram 

 @redemarbrasil 

 


