
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO  

 

6 de janeiro de 2022, 

O Zoológico São Francisco, organização sem fins lucrativa mantida pela Igreja Católica ordem 

dos franciscanos, sediada em Canindé, Ceará, comunica a abertura de vagas para voluntário, 

durante o período de fevereiro a julho de 2022, com duração mínima de dois meses para 

recém-graduados ou estudantes dos cursos de Medicina Veterinária, Biologia, Zootecnia, 

Gestão ambiental, ciências ambientais e áreas afins. 

 

1. Objetivos 

 Estimular o conhecimento básico sobre biologia, medicina e estratégias de 

conservação de animais selvagens mantidos em cativeiro; 

 Atualização e manutenção dos bancos de dados dos animais pertencentes ao acervo. 

 Colaboração e execução de atividades de enriquecimento ambiental para os animais; 

 Auxílio nas atividades diárias, inspeção de recintos, higienizações, observação de 

comportamentos animais, aplicação me medicações, acompanhamento de rotina 

nutricional. 

 Colaborar com a produção de conhecimentos a cerca da vida selvagem executando um 

projeto cientifico no Zoológico; ao final do estágio o aluno devera submeter resumo ou 

artigo resultado deste projeto a algum, simpósio, congresso ou revista cientifica.  

 Auxílio nas atividades de manejo de animais em recinto de quarentena; 

 Acompanhamento de manejos preventivos e corriqueiros; sexagem, anilhamento, 

coleta de exames, microchipagem, vermifugação. 

 Auxílio em atividades de educação ambiental junto aos visitantes. 

 

2. Vagas 

Os candidatos concorrerão a 02 (uma) vagas; 

- 1 para estudante de zootecnia 

-1 para estudante de (medicina veterinária, biologia, ou áreas afins) 



 
 
Os candidatos aprovados fora do número de vagas comporão cadastro de reserva, podendo 

ser contatados no caso de desistência de algum selecionado. Esta lista terá validade máxima 

de três meses. 

 

 

3. Inscrição 

Requisitos 

Matrícula e frequência regular em curso superior de Medicina Veterinária; Biologia, Zootecnia, 

Gestão ambiental, ciências ambientais e áreas afins. Serão avaliados candidatos cursando a 

partir do  4º semestre de seu respectivo curso. 

Disponibilidade de no mínimo oito horas semanais (08h); 

O voluntario deve apresentar carteira de vacinação atualizada (hepatite, raiva, tétano e covid) 

Pró-atividade, habilidade em trabalho em equipe e criatividade. 

Documentos 

Os interessados deverão enviar a seguinte documentação (A/C Equipe técnica Zoo Canindé): 

a) currículo; 

b) carta de intenção e confirmação de disponibilidade da carga horária requisitada; 

c) carta de recomendação de um profissional da área ou professores. 

d) Projeto científico para ser desenvolvido no ZOO; (o projeto deve este completo contendo 

introdução, materiais e métodos, cronograma de atividades e execução, objetivos e 

considerações finais ); em caso de aceite ou durante estagio o projeto poderá ser modificado 

pela equipe técnica para melhor execução).  

Prazo 

A documentação deve ser enviada até o dia 21 de janeiro de 2022. 

A documentação poderá ser encaminhada "Zoológico São Francisco de Canindé" 

<zoosaofranciscodecaninde@hotmail.com> (assunto: VOLUNTÁRIO ZOO). 

 

4. Seleção 



 
 
A seleção será realizada em duas etapas: análise da documentação enviada e entrevista 

presencial ou online. Os pré-selecionados na primeira etapa serão contatados até o dia 27 de 

janeiro de 2022 para marcar a entrevista. 

O resultado da seleção será divulgado através da nossa rede social @zoodecaninde , até o dia 

04 de fevereiro de 2022. 

O candidato selecionado será contatado pela Coordenação de Estágio para maiores 

informações. 

 

5. Outras disposições 

O candidato selecionado deverá assinar um Termo de Adesão ao trabalho voluntário, de 

acordo com a Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

O trabalho voluntário é não remunerado, sendo o deslocamento do voluntário até o Zoológico 

e acomodações por conta do mesmo. 

Os estagiários poderão utilizar o alojamento do núcleo do Zoológico na presença de um dos 

membros da equipe técnica. É necessário trazer roupa de cama e banho, além de produtos de 

higiene pessoal. 

O estagiário poderá realizar suas refeições e pernoitar no restaurante do Convento pagando os 

valores referentes ao local, visto que esse é o mais próximo do Zoológico. Caso tenha 

interesse. 

Recomenda-se que o voluntario faça um seguro para acidentes pessoais. O zoológico não se 

responsabiliza por acidentes pessoais. 

É proibido a captura de fotos e divulgação em redes sociais do Zoológico e seus manejos sem a 

devida autorização da equipe técnica. 

A participação em procedimentos de médicos veterinários, reabilitação, soltura e necropsia de 

animais selvagens será realizada sob demanda, de acordo com os casos que venham a ocorrer 

no período. Em eventos de grandes manejos, a equipe muitas vezes está sujeita a permanência 

em regimes de trabalho prolongado e em condições desgastantes, devendo o voluntário 

apresentar boa capacidade de relacionamento e de trabalho. 

Informações adicionais podem ser obtidas no telefone (85) 3343-0017 ou através do e-mail: 

<zoosaofranciscodecaninde@hotmail.com  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=telefone+zoologico+caninde

