EDITAL Nº 14/2021 - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE
UMA VAGA PARA BOLSISTA PARA REALIZAR PESQUISA SOBRE ECOLOGIA
E MOVIMENTO DO PIRARUCU NA AMAZÔNIA CENTRAL
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma Organização Social
supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 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 (RDSM e RDSA), 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 de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM abre inscrições para o processo
de seleção de 1 (uma) vaga de bolsista para o Projeto “Estruturação e fortalecimento de arranjos
produtivos do pirarucu de manejo na Amazônia Central”, junto ao Grupo de Pesquisa Ecologia
e Biologia de Peixes. O projeto tem como objetivo estruturar e fortalecer os arranjos produtivos
do manejo de pirarucu através de assessoramento técnico dos sistemas de manejo, da
construção e gestão de infraestruturas de pré-beneficiamento, da capacitação de manejadores
em boas práticas no manuseio do pescado, do diagnóstico higiênico-sanitário do pirarucu, e da
produção de um plano de negócios para a exploração sustentável e economicamente eficiente
na Amazônia Central. O projeto de pesquisa será desenvolvido em parceria com as
universidades Virginia Polytecnic Insitute and State University (EUA), Indiana University
(EUA) e University of Northern British Columbia (Canadá).
As atividades serão desempenhadas na sede do Instituto Mamirauá, localizada em Tefé (AM),
e nas Reservas Mamirauá e Amanã e demais áreas de atuação da instituição, sob condições
rústicas.
PERFIL DO (A) CANDIDATO (A):
•
•
•
•
•
•

Ensino Superior Completo em Ciências Biológicas ou áreas afins;
Mestrado em Ecologia ou áreas afins;
Experiência com projetos de pesquisa e com elaboração de artigos científicos;
Experiência com análises estatísticas;
Experiência com a temática de ecologia de peixes de água doce na Amazônia brasileira,
preferencialmente com ecologia do movimento e telemetria (desejável);
Capacidade de trabalho em grupo, com equipes multidisciplinares e com comunidades
tradicionais;

•
•

Capacidade de iniciativas e liderança;
Conhecimento do idioma inglês (nível mínimo: intermediário).

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
•
•
•
•
•
•

Liderar e executar atividades técnico-científicas que competem ao desenvolvimento da
pesquisa;
Realizar análise sobre ecologia de movimento do pirarucu;
Realizar atividades de planejamento em conjunto com a coordenação e equipe do
projeto;
Elaborar relatórios técnicos e participar da elaboração de materiais de comunicação do
projeto;
Elaborar um artigo científico;
Realizar solicitações de compras e serviços em benefício do projeto, fazendo bom uso
do recurso.

O INSTITUTO MAMIRAUÁ OFERECE:
•
•

Uma bolsa com duração de 24 meses. O valor da bolsa de R$3.380,00 (pós-graduado
nível mestre);
Transporte, alojamento e alimentação somente sob condições de trabalho de campo,
quando necessário.

CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA:
•
•

•
•
•

Disponibilidade para residir em Tefé (AM) e para viagens às Áreas Protegidas
contempladas pelo projeto para 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;
Aptidão do candidato selecionado nos exames médicos requeridos, destinados à
avaliação da sua condição de saúde, em atendimento ao art. 168 da CLT;
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, para fins de contratação e moradia.

PROCEDIMENTOS PARA OS INTERESSADOS:

•

•
•

As inscrições serão realizadas somente por correio eletrônico, para o seguinte e-mail:
edital14_2021@mamiraua.org.br colocando no assunto: Seleção – Bolsista Ecologia e
Movimento do Pirarucu;
Haverá uma pré-seleção de candidatos baseada na documentação das inscrições, e os
pré-selecionados serão convidados a participarem do processo de seleção;
O candidato aprovado deverá apresentar todos os documentos comprobatórios das suas
qualificações pessoais informadas por ele na inscrição ou com o 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 intenções com, no máximo, duas páginas de A4, explicando por que deseja se
candidatar à vaga e salientando adequação aos requisitos do edital (ESTE
DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA CANDIDATURA);
2. Duas cartas de referências, períodos de estágio e bolsa são válidos (NÃO SERÃO
CONSIDERADOS CONTATOS DE COLEGAS);
3. Currículo resumido (anexado), contemplando itens relevantes ao edital, no formato
disponível na Plataforma Lattes (www.cnpq.br);
4. Declaração de Consentimento de que seus dados e seus documentos possam ser
armazenados nos bancos de dados institucionais (com o tratamento sigiloso - ativo
apenas para a Coordenação de Recursos Humanos) durante a validade do processo
seletivo. Conforme Anexo I - Autorização para Uso de Dados Pessoais.
Submissões incompletas não serão consideradas.

CRONOGRAMA:
05/07/2021 – Lançamento do edital na Home Page do IDSM;
25/07/2021 – Encerramento do prazo para envio das inscrições;
Até 05/08/07/2021 – Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão listados no
site www.mamiraua.org.br, e os mesmos serão contatados para participarem do processo de
seleção;
Até 15/08/2021 – Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados;
Até 20/08/2021 – Divulgação do resultado final;
Até 25/08/2021 – Análise da documentação para fins de contratação;
05/09/2021 – Previsão de início das atividades.
Tefé-AM, 05 de julho de 2021.

