
 
 

 
 
 

Nº 004/15          Santos, 30 de julho de 2015. 
 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CARTA DE INTERESSE E MATERIAL DE APRESENTAÇÃO PESSOAL PARA 
PARTICIPAÇÃO NO COLETIVO JOVEM ALBATROZ E NO CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS JOVENS EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO MARINHA 
 

Convocação de 12 jovens para participar do Coletivo Jovem Albatroz e do Curso de Formação de Lideranças Jovens em 
Políticas Públicas de Conservação Marinha. 
 

O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Projeto Albatroz”, objeto do Termo de Convênio entre a 
Petrobrás e o Instituto Albatroz Nº 6000.0087007.13.2, solicita a apresentação de carta de interesse e apresentação 
pessoal em formato livre (podendo ser material artístico: fotos, vídeos entre outras formas criativas) para atuação no 
âmbito do Coletivo Jovem Albatroz e do Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de 
Conservação Marinha. 
 

Serão bem vindos na carta de interesse e no material de apresentação pessoal informações que relacione o(a) 
candidato(a) com ações de Educação Ambiental, Conservação Marinha, Protagonismo Juvenil, e/ou Educomunicação. 
 

O critério de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência, será pelo critérios: real interesse em 
participar do coletivo e do curso; comprometimento de presença no curso de no mínimo 75%; familiaridade ou 
envolvimento com assuntos ligados à Educação Ambiental, Protagonismo Juvenil, Conservação Marinha e/ ou 
Educomunicação. 
 

Solicitamos o envio da proposta até às 18 horas do dia 07 de agosto de 2015, através do e-mail 
albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA EDITAL – COLETIVO JOVEM ALBATROZ”, contendo nesse 
e-mail: 

- Carta de interesse em participar do Coletivo e do Curso; 
- Apresentação pessoal em formato livre do(a) candidato(a); 
- Comprovante de matrícula ou conclusão em curso (ensino médio, técnico ou universitário); 
- Comprovante de residência na Baixada Santista; 
- Contatos telefônicos. 

 

Serão selecionados até 12 jovens com faixa etária entre 18 a 26 anos, estudantes ou formados e que comprovem 
residência na Baixada Santista. 
 

As pessoas selecionadas serão avisadas via e-mail e contato telefônico no dia 12 de agosto. A atividade inaugural do 
Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha inicia-se no sábado, dia 15 de 
agosto, das 09h às 13h e das 14h às 18h na sede do Projeto Albatroz, em Santos/SP. As pessoas não selecionadas 
serão avisadas por e-mail. 
 
 

Termo de Referência 
Coletivo Jovem Albatroz e Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha 

 
1. Objetivo Geral 
Convocação de 12 jovens para integrarem o Coletivo Jovem Albatroz por meio do Curso de Formação de Lideranças 
Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha que visa colaborar para a construção de uma sociedade mais 
sustentável, ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente equilibrada através da temática da 
Conservação Marinha,  Educação Ambiental, Protagonismo Juvenil, e Educomunicação. Entende-se por Coletivo Jovem 
Albatroz um grupo de jovens mobilizados para fortalecer ações de protagonismo juvenil na área de conservação da 
vida marinha, fazendo parte da Rede BIOMAR, composta pelos Projetos Albatroz, Tamar, Golfinho Rotador, Baleia 
Jubarte, Coral Vivo, além da Petrobras, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio. 
 

1.1 Objetivos específicos 
1. Realização do Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha; 
2. Vivência prática nas atividades do Projeto Albatroz; 
3. Elaboração do diagnóstico participativo sobre a conservação da vida marinha na Região da Baixada Santista; 
4. Elaboração do Mapa Falante da Região da Baixada Santista sob a visão dos jovens; 
5. Promoção do protagonismo juvenil e do incentivo ao desenvolvimento sustentável; 
6. Integração dos jovens com as ações do Projeto Albatroz, da Rede Biomar e das Redes de Educação Ambiental; 



 
 

 
 
 

7. Ampliação da consciência ambiental relacionada à sustentabilidade e dos recursos naturais e à conservação da 
biodiversidade marinha; 
8. Desenvolvimento de ações de educomunicação ambiental; 
9. Troca de conhecimento sobre boas práticas das atividades pesqueiras nos ambientes costeiro e marinho; 
10. Participação ativa no Encontro Nacional Coletivos Jovem Mar da Rede Biomar na Bahia. 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas 
A metodologia central do Coletivo Jovem Albatroz está centrada na realização do Curso de Formação de Lideranças 
Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha, que terá duração de 05 (cinco) meses entre agosto a dezembro 
de 2015. 
 
O Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha acontecerá em quatro tipos 
de encontros diferentes:  

a) 11 Oficinas para troca de aprendizado aos sábados das 08h às 13h e das 14h às 18h de agosto a dezembro, 
totalizando 88 horas;  
b) Visitas a locais de interesse e interlocução temática (a serem agendadas); 
c) Atividades ou eventos da rotina do Projeto Albatroz, como: educação ambiental em escolas e eventos; ações da 
veterinária/medicina da conservação; área técnica; comunicação; participação em ações de políticas públicas. 
Atividades realizadas em sistema de rodízio pré-definido de segunda a sexta-feira com carga horária de 12 horas 
semanais para cada jovem; 
d) Participação no Encontro Nacional de Jovens líderes ambientais da Rede Biomar na Bahia (em novembro). 
 

As atividades acontecerão na sede do Projeto Albatroz, em Santos/SP e em entidades parceiras. As visitas técnicas 
serão agendadas previamente. Todos os participantes receberão certificado de conclusão de curso e de membros do 
Coletivo Jovem Albatroz , expedido pelo Projeto Albatroz. 

 
3. Critérios de seleção dos(as) participantes 

. Paridade de gênero; 

. Diversidade etária (jovens com perfis etários diversos dentre as idades de 18 a 26 anos); 

. Residir na Baixada Santista; 

. Diversidade dos participantes no quesito formação acadêmica (jovens de diferentes cursos universitários); 

. Real interesse em participar do curso; 

. Comprometimento na presença do curso (limite mínimo de 75% de presença); 

. Jovens que estejam familiarizados (ou com alguma relação) na temática Educação Ambiental, Protagonismo 
Juvenil, Conservação Marinha e/ ou Educomunicação. 
 

4. Procedimentos da seleção 
A seleção será realizada através de análise da Carta de Interesse em querer participar do Coletivo e do Curso, e da 
análise da Apresentação Pessoal do(a) candidato(a) encaminhada em formato livre (podendo ser material artístico: 
fotos, vídeos entre outras formas criativas). O Prazo de inscrição será do dia 31 de julho até às 18h do dia 07 de 
agosto. O envio da proposta ocorrerá através do e-mail albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA 
EDITAL – COLETIVO JOVEM ALBATROZ”, contendo nesse e-mail além da Carta de Interesse e da Apresentação Pessoal, 
comprovante de matrícula ou conclusão em curso universitário, comprovante de residência na Baixada Santista; e 
contatos telefônicos. 
As 12 pessoas selecionadas serão avisadas por telefone e e-mail no dia 12 de agosto. A primeira atividade inaugural 
começará no dia 15 de agosto (sábado). 
 
5. Prazo 
As atividades presentes neste Termo de Referência estão previstas para serem realizadas até dezembro de 2015. 
 
6. Remuneração e/ou investimento 
Este curso tem caráter educativo e gratuito e não requer qualquer tipo de investimento por parte do jovem (inscrição 
ou mensalidade), também não havendo nenhum tipo de remuneração (bolsa) por parte do Projeto Albatroz para o 
candidato aprovado. Materiais, equipamentos, locais dos encontros, cursos e aulas e as saídas a campo serão 
subsidiadas pelo Projeto Albatroz por meio do patrocínio da Petrobras. 

 


