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1. INTRODUÇÃO 

1.1. SOBRE A RESERVAS VOTORANTIM 

A Reservas Votorantim Ltda. é uma empresa do portfólio da Votorantim S.A., criada para gerir ativos 

ambientais, implementar soluções que geram valor econômico e valor compartilhado com a sociedade 

a partir da conservação de florestas nativas. Sob sua responsabilidade está a administração do Legado 

das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do País, com 31 mil hectares, localizada no Vale do 

Ribeira entre os municípios de Juquiá, Miracatu e Tapiraí – no estado de São Paulo, e o Legado Verdes 

do Cerrado, reserva de cerrado com 32 mil hectares, localizado em Niquelândia -no estado de Goiás.  

  

1.2. SOBRE O LEGADO DAS ÁGUAS 

O Legado das Águas é uma Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável (RPDS)1, oficializada pelo 

protocolo de intenções assinado entre a Reservas Votorantim e o Governo do Estado de São Paulo. Além 

de possuir vasta riqueza de fauna e flora, e representar cerca de 1,5% dos 9% restantes da Mata Atlântica 

do estado de São Paulo, o Legado das Águas desenvolveu um modelo inovador de gestão de reservas 

privadas, colocando em prática ações que contribuem para o desenvolvimento da região onde está 

inserido, buscando engajamento da população local e da gestão municipais na manutenção da floresta 

em pé. O resultado desse trabalho visa gerar valor compartilhado, e um impacto positivo para a 

sociedade, por meio das atividades que possibilitem negócios a partir do uso responsável dos recursos 

naturais, além de atividades de pesquisa científica, educação ambiental e ecoturismo. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A participação no processo seletivo remete à plena aceitação das disposições contidas neste 

edital. 

2.2. O acompanhamento de possíveis avisos e retificações neste edital é de inteira responsabilidade 

de cada candidato(a). 

 

 

 

 

 
1   A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n. 9.985/2000) traz como única reserva privada a Reserva Particular 
de Patrimônio Natural – RPPN, que, apesar de estar no grupo de Unidades de Uso Sustentável, apenas permite os seguintes usos: 
(i) pesquisa científica; e (ii) visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Por essa razão, a Reservas Votorantim 
assinou, em 2012 para o Legado das Águas e em 2017 para o Legado Verdes do Cerrado, um protocolo de intenções com os 
governos estaduais, a fim de fomentar no âmbito dos Estados a inserção da Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável 
no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 
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3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E DATAS IMPORTANTES 

ETAPAS DATA 

Período de inscrições 09/10 a 08/11/19 

Análise das inscrições 11/11 e 15/11/19 

Divulgação do resultado do processo seletivo 18/11/19 

Período para envio dos documentos contratuais 18/11 a 29/11/19 

Previsão para o início do contrato de estágio 07/01/20 

Previsão para término do contrato de estágio 07/02/20 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

4.1. Ter 18 anos completados até a data de início do contrato de estágio;  

4.2. Estar cursando a partir do 6° Período ou 3° ano do curso;  

4.3. Possuir, no mínimo, 144 horas de estágio curricular obrigatório a serem preenchidas; 

4.4. Estar regularmente matriculado e com frequência em um dos cursos requeridos pela vaga 

escolhida; 

4.5. Apresentar disponibilidade para alojar-se na base do Legado das Águas durante todo o período 

do programa de estágio.  

4.6. O processo de formalização do estágio se dará, preferencialmente, via CIEE; 

4.7. Caso a instituição de ensino onde cursa o(a) candidato(a) selecionado(a) não seja parceria do 

CIEE, a referida Instituição de Ensino deverá contatar o Legado das Águas para formalização de 

parceria institucional para o fim de estágio (convênio entre a Instituição de Ensino e a Reservas 

Votorantim – Legado das Águas). Um Termo de Compromisso entre Instituição, candidato(a) e 

Reservas Votorantim é, também, exigido.  
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5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. A primeira etapa para a realização da inscrição é o preenchimento do formulário online. Para 

acessá-lo clique aqui ou utilize o QR Code abaixo. 

 

5.2. Interessados(a)s em participar do processo seletivo deverão, obrigatoriamente, realizar o envio 

do currículo vitae e do histórico escolar da graduação/licenciatura/técnico/tecnólogo 2 

digitalizado, contendo o nome do(a) candidato(a) e do curso. Ambos os arquivos devem estar 

no formato PDF. 

5.3. Os documentos solicitados no item 5.2 deverão ser encaminhados para o e-mail: 

estagiodeferias@legadodasaguas.com.br informando, no título do e-mail, o nome completo 

do(a) candidato(a) e a qual(is) vaga(s) deseja se inscrever ("Nome Completo – Opção 1 e Opção 

2" | Ex. Vanessa da Silva - Viveiro e Ecoturismo). 

5.4. O(A) candidato(a) poderá se inscrever em até duas vagas, desde que possua os pré-requisitos 

exigidos pelas vagas. Porém, em caso de aprovação, essa ocorrerá somente em uma vaga.  

6. DA SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

6.1. A Reservas Votorantim realizará a avaliação das inscrições e, de acordo com a necessidade, 

poderá agendar entrevistas on-line e/ou por telefone com o(a) candidato(a). 

6.2. Visando contemplar o pré-requisito de seleção buscando maior diversidade (étnica, LGBTQI+ e 

outros) neste programa de estágio, durante o processo de seleção, as informações de gênero, 

nome e idade serão ocultadas na fase de avaliação pelo(a) gestor(a) de cada vaga.  

 

 
2 O uso deste documento é dedicado exclusivamente ao entendimento das disciplinas já cursadas pelo(a) aluno(a). 
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7. DA ESTRUTURA DO PROGRAMA  

7.1. INTEGRAÇÃO: Apresentação do Legado das Águas. 

7.2. TUTORIA: Alinhamento de expectativas com o(a) gestor(a) responsável pela vaga e revisão do 

plano de trabalho. 

7.3. ACOMPANHAMENTO: Durante todo o estágio, o(a) gestore(a)s da vaga alinharão 

constantemente as ações e atividades, visando ajustes necessários e feedback. 

7.4. AVALIAÇÃO PARCIAL: Na metade do programa será realizada uma reunião de desenvolvimento, 

visando avaliar o trabalho realizado e a prospecção para o final do programa. 

7.5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS: Ao final do programa, o(a) estagiário(a) deverá apresentar 

os resultados obtidos no seu trabalho/projeto para a equipe do Legado das Águas. 

7.6. AVALIAÇÃO E FEEDBACK: Por fim, o(a) estagiário(a) receberá um reporte de todo o seu 

desenvolvimento durante o programa de estágio.  

8. DO LOCAL DO ESTÁGIO E BENEFÍCIOS 

8.1. O estágio se desenvolverá na base do Legado das Águas localizada no município de Miracatu, 

SP. 

8.2. Serão fornecidos:  

8.2.1.  Alojamento, alimentação e seguro contra acidentes. Não haverá concessão de bolsa 

auxílio. 

8.2.2.  Transporte desde São Paulo à base do Legado das Águas no início do programa de estágio, 

e o transporte de retorno no término do programa para o mesmo local. A localização do 

ponto de encontro para saída será informada para o(a)s candidato(a)s selecionado(a)s. 

9. DA DURAÇÃO E JORNADA DO ESTÁGIO 

9.1. O estágio de férias no Legado das Águas terá início no dia 07 de janeiro de 2020 e término no 

dia 07 de fevereiro de 2020. 

9.2. A jornada diária de estágio será de 6 (seis) horas, de segunda à sexta-feira, totalizando 30 

(trinta) horas semanais. 
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10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Os pedidos de esclarecimento, referentes ao presente edital, deverão ser enviados 

exclusivamente para o e-mail: estagiodeferias@legadodasaguas.com.br  

11. DAS VAGAS 

 11.1 Descrição da Vaga na área de Ecoturismo 

 
NÚMERO DE VAGAS 01 

RESUMO DAS 
ATIVIDADES 

Acompanhamento em atividades ecoturísticas, formatação e melhoria de produtos 
ecoturísticos, apoio a eventos para fomento de atividades ecoturísticas e 

ambientais, participação na revisão do plano de gestão de risco e contingência. 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA EXIGIDA 

Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Técnico em Turismo, Turismo, e cursos afins. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Desejável experiência em condução de grupos em áreas naturais protegidas, em 
hotelaria e atendimento ao cliente; Criação, desenvolvimento de projetos e 

produtos ecoturísticos; Produção de materiais para divulgação como folders, 
banners, dentre outros. 

PERFIL DO(A) 
CANDIDATO(A) 

Foco em resultado, bom relacionamento interpessoal, senso de dono, 
responsabilidade, pró-atividade, organização, trabalho em equipe, pontualidade e 

assiduidade. 

 

11.2 Descrição da Vaga na área de Educação Ambiental 

NÚMERO DE VAGAS 01 

RESUMO DAS ATIVIDADES 

Estruturação de planos de educação ambiental com diferentes públicos, 
incluindo deficientes, idosos, crianças e adultos; A educação ambiental do 

Legado das Águas deve promover a divulgação do conhecimento científico da 
Mata Atlântica, gerado por meio das pesquisas conduzidas pela reserva. 

Desenvolver materiais didáticos de apoio às atividades a serem desenvolvidas 
com estudantes do ensino fundamental; Pesquisa em editais educacionais 

buscando oportunidades de atuação através de projetos transversais. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
EXIGIDA 

Biologia, Ciências Ambientais, Ecologia, Educação Ambiental, Engenharia 
Ambiental, Pedagogia e cursos afins. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Desejável experiência em educação ambiental e educação infantil, bem como 
domínio do pacote office. 

PERFIL DO(A) 
CANDIDATO(A) 

Foco em resultado, criatividade, bom relacionamento interpessoal, senso de 
dono, responsabilidade, pró-atividade, organização, trabalho em equipe, 

pontualidade e assiduidade. 
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11.3 Descrição da Vaga na área de Pesquisa e Meio Ambiente 

NÚMERO DE VAGAS 01 

RESUMO DAS ATIVIDADES 
Atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos, monitoramento de editais 

de pesquisa, criação de ferramentas para a gestão de pesquisas científicas, 
elaboração de controles para aspectos ambientais. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
EXIGIDA 

Biologia, Ciências Ambientais, Engenharia Ambiental e cursos afins. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Desejável experiência em gestão e/ou projetos, bem como domínio do pacote 
office e QGIS (ou softwares afins). 

PERFIL DO(A) 
CANDIDATO(A) 

Foco em resultado, bom relacionamento interpessoal, senso de dono, 
responsabilidade, pró-atividade, organização, trabalho em equipe, pontualidade 

e assiduidade. 

 

11.4 Descrição da Vaga na área de Sistema de Gestão Ambiental e Qualidade 

NÚMERO DE VAGAS 01 

RESUMO DAS 
ATIVIDADES 

Levantamento e análise dos desafios e oportunidades para a área de gestão 
ambiental e de qualidade, a partir do estudo do plano estratégico e Sistema de 

Gestão do Legado das Águas, além da legislação referente ao tema para 
proposição de planos de melhorias. 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA EXIGIDA 

Biologia, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e cursos afins. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Desejável experiência em Sistemas de Gestão, bem como domínio do pacote 
office. 

PERFIL DO(A) 
CANDIDATO(A) 

Bom relacionamento interpessoal, pró-atividade, organização, trabalho em 
equipe. 

 

11.5 Descrição da Vaga do Viveiro 

NÚMERO DE VAGAS 02 

RESUMO DAS 
ATIVIDADES 

Acompanhamento das atividades da equipe, incluindo: coleta e beneficiamento de 
sementes, semeadura, repicagem, gabaritagem, movimentação de áreas, podas e 

rotinas de controle da produção. 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA EXIGIDA 

Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Desejável experiência com agricultura, viveiro de produção de plantas, sementes, 
paisagismo e plantas ornamentais ou recomposição florestal. 

PERFIL DO(A) 
CANDIDATO(A) 

Interesse em sistemas agronômicos de produção de mudas de espécies nativas 
para recuperação ambiental de áreas degradadas. Curiosidade com assuntos 

ligados à paisagismo e a botânica. 
Foco em resultado, bom relacionamento interpessoal, responsabilidade, pró-

atividade, organização, trabalho em equipe, pontualidade e assiduidade. 
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