MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – MPEG/ HYDRO
A coordenação do Projeto Interações Biológicas - “Como as interações ecológicas são
influenciadas pelas atividades mineradoras e seus esforços de restauração ambiental pósexploração no município de Paragominas, área degradada da floresta Amazônica
brasileira”, convênio Museu Paraense Emílio Goeldi/Hydro, convoca os interessados a se
inscreverem no processo seletivo para concessão de 01 (uma) bolsa de pós-doutorado
dentro subprojeto rede de herbivoria por insetos.
1. Finalidade
Selecionar candidatos à bolsa de pós-doutorado para desenvolvimento de pesquisa,
vinculada ao subprojeto rede de herbivoria por insetos;
2. Público-Alvo
Doutores que tenham como linha de pesquisa rede de herbivoria com insetos
mastigadores e/ou endofíticos;
3.

Perfil desejado do candidato
Pós graduação na área de Ecologia ou afins (Ecologia de comunidades, populações,
ecologia evolutiva), preferencialmente com experiência com análise de redes.
Fluência em inglês e português.

4. Requisitos do candidato
4.1. Ter título de doutor há no máximo, 10 (dez) anos, na data de contratação da
bolsa, em caso de título conferido por instituição estrangeira, ter diploma
reconhecido;
4.2. Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes ou apresentar versão completa de
curriculum (se estrangeiro)
4.3. Estar adimplente junto às Instituições de fomento a Pesquisa no país (CAPES,
CNPQ, Fundação de Apoio à Pesquisa dos Estados),
4.4. Ter disponibilidade para viver em Belém ou Paragominas (Estado do Pará),
disposição para realizar trabalho de campo, e interesse em colaborar com o
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução do Museu Paraense
Emílio Goeldi-PPGBE.
4.5. Não acumular a bolsa concedida pelo Projeto com qualquer outro tipo de bolsa
na data de contratação;
4.6. Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza na data de contratação
da bolsa;
4.7. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto no país que permita a sua atuação na
data de contratação da bolsa;
4.8. Apresentar histórico de pesquisa e publicação compatível com a linha de
pesquisa do subprojeto;

4.9. Apresentação de carta de intenção justificando o interesse em participar e
desenvolver atividades de pesquisa de acordo com o objetivo de determinar a
estrutura e a o grau de integridade da rede planta-insetos herbívoros e o papel
da herbivoria no processo de restauração florestal.
5. Cronograma de Seleção
Atividade
Publicação do Edital na Internet
Período de inscrição (envio para o e mail marlucia@museugoeldi.br)
Avaliação do currículo, carta de intenção e
Entrevista com os selecionados (as) (via Skype ou presencial)
Divulgação do resultado (Página do MPEG e E –mail)
Entrega da documentação para implementação da bolsa
Início da vigência da bolsa

Data
15/06/2018
15/06/2018 a 08/07/2018 às 24h
09/07/2018 a 10/07/2018
11/07/2018
25/07
01/08/2018

6. Número de Bolsas e Valor
Será disponibilizada 01 (uma) bolsa de Pós-doutorado do Projeto Interações
Biológicas, convênio entre Museu Paraense Emílio Goeldi e a Empresa Hydro, dentro
do Subprojeto Rede de Herbivoria por Insetos. O valor mensal da bolsa é de R$
4.100,00, pago diretamente ao bolsista.
7. Duração da Bolsa
O Período de duração da bolsa será de 24 (vinte quatro) meses, com início em
01/08/2018 e término previsto para 31/07/2020, podendo haver renovação.
8. Documentação Necessária
Carta de interesse baseado no cumprimento dos objetivos do projeto
Link para o curriculum lattes ou cópia do curriculum completo (somente para
estrangeiros)
9. Seleção dos Candidatos
9.1. Avaliação da carta de intenções.
9.2. Avaliação do Currículo do(a) Candidato(a)
9.3. Entrevista (presencial ou remota)
10. Resultados
Até 2 dias após a realização da entrevista.

