EDITAL Nº 15/2018 - PROCESSO DE SELEÇÃO
PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA BOLSISTA CNPq/PCI-D
GRUPO DE PESQUISA EM ECOLOGIA FLORESTAL
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma Organização
Social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC). Foi criado em 1999, com a missão de "Promover pesquisa
científica para a conservação da biodiversidade através de manejo participativo e
sustentável dos recursos naturais na Amazônia". Desde o início, o Instituto Mamirauá
desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo e assessoria
técnica na Amazônia. Entre suas áreas de atuação estão duas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável: Mamirauá e Amanã, na região do Médio Solimões,
Estado do Amazonas. Juntas, essas unidades de conservação somam uma área de
3.474.000 ha. Por intermédio de convênios com o Governo do Estado do Amazonas, o
Instituto Mamirauá apoia a gestão destas reservas.
Para saber mais sobre o Instituto Mamirauá, acesse www.mamiraua.org.br ou assista
nosso vídeo institucional em www.mamiraua.org.br/conheca-instituto-mamiraua.
O Instituto Mamirauá abre inscrições para o processo de seleção de 1 (uma) vaga para:
Bolsista CNPq, modalidade PCI-D, em Dinâmica de Clareiras em áreas de manejo
florestal comunitário, junto ao Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal
(https://www.mamiraua.org.br/pt-br/pesquisa-e-monitoramento/grupos-de-pesquisas/gpecologia-florestal/) do Instituto Mamirauá.
As atividades serão desempenhadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá (RDSM), nas proximidades da cidade de Tefé (AM), na região do médio rio
Solimões.
PERFIL DO CANDIDATO (A):
 Formação em Engenharia Florestal, Biologia ou áreas afins, com mestrado
concluído nas áreas de Ciências Florestais ou Ciências Biológicas ou áreas
afins;
 Experiência em projetos na área de ecologia floresta, dendrometria e inventário
florestal, mensuração florestal, e manejo florestal;
 Dedicação exclusiva e em tempo integral as atividades relacionadas a bolsa, sem
vínculo empregatício com nenhuma instituição pública ou privada durante a
vigência da bolsa;
 Capacidade de trabalho em grupo e com equipes multidisciplinares, de
iniciativa, de liderança, de atuar junto a comunidades ribeirinhas tradicionais
(desejável);
 Conhecimento do idioma inglês (suficiente para ler, escrever e interpretar artigos
científicos) (desejável);
 Capacidade de elaborar relatórios e propostas para alavancagem de recursos
(desejável);
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 Conhecimentos de informática, editores de texto, planilhas eletrônicas, pacotes
estatísticos e análises estatísticas, bancos de dados e formas de comunicação
eletrônica, (desejável);
 Ter experiência com pesquisa comprovada por meio de publicações (desejável);
 Ter experiência com coleta, sistematização e análise de dados de inventário
florestal (desejável)
ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DA BOLSA:
 Organizar os dados de inventário florestal;
 Produzir as análises fitossociológicas;
 Produzir artigos referentes as análises feitas a partir dos levantamentos dos
inventários florestais da RDSM;
 Integrar a equipe para elaboração de propostas para alavancagem de recursos;
 Elaborar relatórios periódicos e anuais das atividades realizadas durante o
período de bolsa.
O INSTITUTO MAMIRAUÁ OFERECE:
 Transporte, alojamento e alimentação somente sob condições de trabalho de
campo;
 Uma bolsa/CNPq, modalidade PCI-D, no valor mensal a partir de R$ 2.860,00
até R$ 3.380,00, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução
Normativa 022/2015 do CNPq, baseados na escolaridade, tempo de formação e
experiência profissional. A bolsa terá duração de quatro meses, com
possibilidade de prorrogação por mais um ano.

CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA:
 Disponibilidade para residir em Tefé (AM) e viajar às Unidades de Conservação
onde o Instituto Mamirauá desenvolve suas pesquisas, para acompanhar as
atividades de campo;
 Exibição dos documentos pelo candidato selecionado, sendo que a
implementação da bolsa ficará condicionada à apresentação desses documentos
no prazo estipulado;
 O candidato selecionado se responsabilizará pelas vacinas necessárias para a
região Amazônica;
 IDSM não dispõe de alojamento em Tefé, e arranjos de residência na cidade
devem ser feitos pelo candidato;
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 É de total responsabilidade do candidato selecionado para a vaga, o custeio de
despesas com deslocamento, acomodação e alimentação, de sua cidade de
origem até a cidade de Tefé-AM, após a aprovação do pedido de bolsa pelo
CNPq.

PROCEDIMENTOS PARA OS INTERESSADOS:
As inscrições serão realizadas somente por correio eletrônico, para o seguinte e-mail:
edital15_2018@mamiraua.org.br colocando no assunto: “Seleção Bolsista Ecologia
Florestal”.
 Haverá uma pré-seleção de candidatos baseada na documentação das inscrições,
e os pré-selecionados serão convidados para entrevista presencial, via Skype
e/ou telefone;
 O candidato aprovado deverá apresentar todos os documentos comprobatórios
das suas qualificações pessoais informadas por ele na inscrição ou no seu
currículo, sendo exigido a apresentação dos originais dos documentos, sob pena
de não ter a bolsa implementada.
O candidato deverá enviar os seguintes documentos e informações:
 Currículo lattes resumido (anexado), contemplando itens relevantes ao edital, no
formato disponível na Plataforma Lattes (www.cnpq.br);
 Cópia de publicação mais relevante;
 Duas referências profissionais (com nome completo, endereço e em especial o
telefone e Skype para contato);
 Uma carta de intenções. A carta deverá ter no máximo uma página A4, e deve
incluir os seguintes tópicos:
Por que você acredita que tem um bom perfil para esta bolsa;
Quais são suas expectativas como bolsista no IDSM?
Submissões incompletas não serão consideradas.

estrada do Bexiga, 2.584 - Tel/fax: +55 (97) 3343-9700
C.P 38 – 69553-225 – Tefé (AM)
www.mamiraua.org.br – rh@mamiraua.org.br

CRONOGRAMA:
09/08/2018 – Lançamento do edital no site do Instituto Mamirauá;
18/08/2018 – Encerramento do prazo para envio das inscrições;
Até 20/08/2018 – Anúncio dos candidatos pré-selecionados. Os mesmos serão
contatados para agendamento da entrevista;
Até 22/08/2018– Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados por Skype ou
telefone;
23/08/2018 – Divulgação do resultado final;
Até o dia 27/08/2018 deverá ser feita a entrega da documentação necessária;
Até 15/09/2018 - Início previsto das atividades.

Tefé/AM, 09 de agosto de 2018.
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