EDITAL Nº 03/2018 - PROCESSO DE SELEÇÃO
PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA BOLSISTA - REALIZAR O
MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO EM CAMPO - PROJETO
BioREC/ BNDES

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
bbolsista para realizar o monitoramento do desmatamento em campo, junto ao Grupo de
Pesquisa em Agricultura Amazônica, Biodiversidade e Manejo Sustentável.
As atividades serão desempenhadas na cidade de Tefé-AM e nas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) e Mamirauá (RDSM), sob condições
rústicas.

PERFIL DO (A) CANDIDATO (A):



Graduado (a) em Ciências Biológicas, Geografia, Ciências Agrárias ou áreas
afins;
Mestrado relacionado à área de geoprocessamento ou Geografia (desejável);



Experiência prática comprovada com sistema de informação geográfica, análise
de imagens, confecção de mapas em softwares de geoprocessamento (Desejável);



Habilidades na utilização de GPS e softwares de geoprocessamento (ArcGIS,
Erdas, etc.) (Desejável);



Desejável ter conhecimentos sobre agricultura migratória, comunidades
tradicionais, planejamento territorial;



Ter experiência na região Amazônica (Desejável);
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Boa capacidade de escrita; experiência em redigir artigos científicos;



Facilidade e pró-atividade para trabalhar em equipe;



Disponibilidade para viagens de campo mensais.

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DA BOLSA:
 Mapear e realizar o monitoramento do desmatamento em campo das áreas de
uso agropecuário;
 Atualizar e dar continuidade ao plano de trabalho e projeto de pesquisa em
acompanhamento com os Líderes do Grupo de Pesquisa;
 Produzir mapas de uso agropecuário das áreas de uso;
 Apoiar a estruturação do monitoramento remoto do desmatamento nas RDSs
Amanã e Mamirauá através de análises de imagens de satélite;
 Aprofundar a análise da agricultura migratória nas comunidades em estudo;
 Gerar informações para apoiar a gestão territorial das RDSs Amanã e Mamirauá;
 Gerar informações e participar das discussões para subsidiar estratégias nas
RDSs Amanã e Mamirauá conjuntamente com os Programas de Manejo e
Grupos de Pesquisa, quando necessário.
 Produzir artigos científicos, relatórios técnicos e relatórios de campo a partir dos
resultados de dados coletados em campo;

O IDSM OFERECE:
 Uma bolsa do Projeto BioREC/BNDES, com duração de 06 meses. O valor da
bolsa pode variar entre R$2.860,00 para graduado e R$ 3.380,00 para pósgraduado, nível mínimo de Mestre. (Valores não reajustáveis);
 Transporte, alojamento e alimentação somente sob condições de trabalho de
campo (reservas);
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CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA:
 Disponibilidade para residir em Tefé (AM) e viajar mensalmente 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 do mesmo ficará condicionada à apresentação desses
documentos no prazo estipulado;



O candidato selecionado se responsabilizará pelas vacinas necessárias para a
região Amazônica;
 O IDSM não dispõe de alojamento em Tefé, e arranjos de residência na cidade
devem ser feitos pelo candidato;

PROCEDIMENTOS PARA OS INTERESSADOS:
 As inscrições serão realizadas somente por e-mail, para o seguinte endereço:
edital03_2018@mamiraua.org.br, colocando no assunto Seleção Bolsista
Monitoramento do Desmatamento em Campo.


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:
1. Carta de intenção (não de encaminhamento):
a. explicando por que deseja se candidatar à vaga e salientando adequação aos
requisitos do edital (ESTE DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA
CANDIDATURA);
b. incluindo meios de contato com o candidato (endereço, telefone, e-mail, Skype)
c. incluindo meios de contato de, 2 referências profissionais (no período de até 2
anos prévios) (NÃO SERÃO CONSIDERADOS CONTATOS DE COLEGAS)
2. Currículo resumido (anexado), contemplando itens relevantes ao edital, no formato
disponível na Plataforma Lattes (www.cnpq.br);
Submissões incompletas não serão consideradas.
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CRONOGRAMA:
31/01/2018 – Lançamento do edital no site do Instituto Mamirauá;
18/02/2018 – Encerramento do prazo para envio das inscrições;
20/02/2018 – Anúncio dos candidatos pré-selecionados. Os mesmos serão contatados
para agendamento da entrevista;
Até 22/02/2018– Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados;
Até 23/02/2018 – Divulgação do resultado final;
Até o dia 28/02/2018 deverá ser feita a entrega da documentação necessária,
Até 05/03/2018 - Início previsto das atividades.

Tefé/AM, 31 de janeiro de 2018.
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