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Curso de Formação e Credenciamento de Condutores de Visitantes do Município de Carolina. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Carolina, através da Secretaria de Turismo torna público o edital para a realização 
do Curso de Formação de Condutores de Visitantes, no município de Carolina, tendo como base a PORTARIA Nº 27, 
DE 30 DE JANEIRO DE 2014, do Ministério do Turismo. 

Entende-se como condutor de visitante a pessoa física não habilitada como guia de turismo no cadastro do 
Ministério do Turismo (MTur), geralmente residente na localidade ou próximo do local visitado, que recebeu 
capacitação específica reconhecida pelo órgão gestor do turismo. O condutor de visitante é responsável pela 
condução em segurança de grupos de visitantes aos locais permitidos, desenvolvendo atividades interpretativas 
sobre o ambiente natural visitado, além de contribuir para o monitoramento dos impactos socioambientais nos 
sítios de visitação. 
 
2. INSCRIÇÃO 

O curso de condutor de visitantes é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo de Carolina, tendo 
como objetivo capacitar e credenciar moradores do município de Carolina para atuarem como condutores de 
visitantes em áreas naturais. 
 
2.1. Público Alvo 

Pessoas que residam no município de Carolina e que já desenvolvem algum tipo de trabalho ou tenham o 
perfil para a atividade de ecoturismo e/ou a recepção de visitantes em áreas naturais. 
 
2.2. Critérios para inscrição 
- Ser maior de 18 anos; 
- Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com autorização para trabalhar no país; 
- Ser residente permanente no município de Carolina; 
- Possuir condição de saúde adequada ao exercício da atividade, comprovada por atestado médico atualizado ou 
Declaração de aptidão física (Anexo II); 
- Ter disponibilidade para participação nas aulas teóricas e práticas; 
- Será disponibilizada uma vaga por família/unidade domiciliar; 
- Não serão aceitas inscrições por procuração ou por meio de terceiros. 
 
2.3. Documentação necessária 
Para se inscrever, o candidato deverá entregar a seguinte documentação: 
- Comprovante de residência (fotocópia e original); 
- RG e CPF (fotocópia e original); 
- Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 
- Atestado de saúde atualizado comprovando aptidão física para o exercício da atividade ou Declaração de aptidão 
física assinada (Anexo II). 

O candidato deverá apresentar no ato de inscrição todos os documentos que comprovem quaisquer uns dos 
requisitos básicos solicitados. Sendo automaticamente eliminado do processo de inscrição e seleção aquele que 
não comprovar suas informações. 
 
 

http://www.turismo.gov.br/legislacao/quadro-prt2014.htm
http://www.turismo.gov.br/legislacao/quadro-prt2014.htm
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2.4. Datas e locais para inscrição 

O período de inscrição será de 01/04/2019 a 05/04/2019 e deverá ser feita na SETUR – Secretaria de Turismo 
de Carolina, na praça Alípio Alcides de Carvalho, s/n das 08:00 às 12:00 horas. 
 
2.5. Número de vagas 

O curso terá um total de 40 vagas, disponibilizadas aos interessados que moram no município de Carolina.  O 
curso poderá ser cancelado, caso não haja uma demanda mínima de 15 participantes. Havendo um número maior 
de interessados que o número de vagas disponíveis será avaliado a possibilidade de realização de um novo curso, 
ou o aumento de vagas nesse curso, desde que não comprometa o objetivo do curso. As vagas serão preenchidas 
por ordem de inscrição. 
 
2.6. Gratuidade 

O curso de condutor de visitantes é oferecido gratuitamente. No entanto, o cursista é responsável pelo seu 
deslocamento até o local da aula prática. 
 
3. REGIME DE AULAS E PROGRAMAÇÃO 

As aulas ocorrerão em módulos não necessariamente consecutivos a partir do dia 02 de maio de 2019, das 
19:00 às 22:00 no IEMA, localizado na avenida Getúlio Vargas nº 511, Carolina-MA. Os dias em que serão realizados 
os módulos serão divulgados na página oficial da Secretaria de Turismo www.seturcarolina.com.br e 
www.facebook.com/prefeituradecarolina/ 

A aula prática ocorrerá das 09:00 às 12:00 horas, em data e local a ser divulgado. Em caso de chuva, a aula 
prática poderá ser remarcada. Abaixo se encontra a programação das aulas teóricas que serão ministradas durante 
o curso. 
 
3.1 Módulos abordados e carga horária 

Módulos C.H. 

Parque Nacional da Chapada das Mesas – caracterização da Unidade de Conservação  3 horas 

Turismo e sustentabilidade  3 horas 

O papel do condutor de visitantes, ética e apresentação pessoal 3 horas 

História e geografia da região  3 horas 

Primeiros socorros 3 horas 

Legislação e normas ABNT  3 horas 

Técnicas de condução  3 horas 

Interpretação ambiental e monitoramento de impactos 3 horas 

Aula prática   6 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL 30 horas 

 
 
4. OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E CREDENCIAMENTO 
4.1. Avaliação dos cursistas 

Uma comissão formada pelos servidores da Secretaria de Turismo avaliará a participação do cursista, 
emitindo o conceito "Aprovado" ou "Não aprovado". A avaliação ocorrerá mediante a observação de um 
rendimento mínimo de 70% na avaliação escrita. 
 
4.2. Avaliação escrita 

http://www.seturcarolina.com.br/
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A avaliação escrita constará de 20 questões de múltipla escolha que abordará os temas aplicados em sala de 

aula. Será considerado aprovado, o cursista que obter o mínimo de 14 questões acertadas. 
 
4.3. Critérios para obter o certificado de conclusão do curso  

O Certificado de Conclusão será emitido pela Secretaria Municipal de Turismo, ao cursista que tiver conceito 
"Aprovado" pela comissão do curso. A entrega dos certificados será feita em data a ser divulgada posteriormente. 
 
4.4. Credenciamento 

O cursista que obter aprovação terá seu nome divulgado na categoria condutor de visitantes na página oficial 
da SETUR: www.seturcarolina.com.br por um período de 2 anos após a aprovação do mesmo. Os pedidos de 
recredenciamento poderão ser solicitados junto a SETUR. Será considerado apto ao novo credenciamento, o 
interessado que obter um rendimento mínimo de 70% em uma nova avaliação escrita. 

As dúvidas em relação ao edital e à programação do curso deverão ser esclarecidas na Secretaria Municipal 
de Turismo de Carolina das 08:00 às 12:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seturcarolina.com.br/
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Anexo I 
 

Ficha de inscrição 
1.1 Nome completo: 
1.2 Endereço: 
1.3 Telefone:  
1.4 E-mail: 
1.5 Data de nascimento ____/____/_____  
1.6 Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 
1.7 Você já atua na área do turismo? (   ) Sim  (   )Não 
Se atua, qual a área? ___________________________________ 
1.8 Qual a sua escolaridade? 
( ) Ensino fundamental incompleto 
( ) Ensino fundamental completo 
( ) Ensino médio incompleto 
( ) Ensino médio completo 
( ) Ensino superior incompleto 
( ) Ensino superior completo 
( ) Pós-graduado 
1.9 Possui curso de primeiros socorros? ( ) Sim ( ) Não 
1.10 Outros cursos relevantes? Quais? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
1.11 Fala algum idioma além do português? ( ) Inglês ( ) Espanhol ( ) Francês ( ) Italiano 
( ) Outros/Qual? 
1.12 Qual a sua renda mensal?  
Salário mínimo - SM ( )  
Sem renda ( )  
Até 1 SM ( )  
Até 2 SM ( )  
De 2 a 4 SM ( )  
De 4 a 6 SM ( )  
De 6 a 8 SM ( )  
Acima de 8 SM 
1.13 Qual a principal fonte de renda familiar? 
1.14 Qual seu objetivo com o curso de condutor de visitantes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA______________________________ 
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Anexo II 
 

Declaração de aptidão física 

 

Eu, ______________________________________________________, RG_________________, 

CPF_________________________________________declaro que não possuo impedimentos de ordem médica, 

estando em perfeitas condições de saúde e apto a participar do Curso de Condutores de Visitantes do Município de 

Carolina 

 

 

 

 

 

_____________________________, ______de __________________de 2019 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA 


