ANEXO I - PERFIS DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS
CODIGO DA VAGA

A1_010201

CATEGORIA/NÍVEL

DA

AREA 1 - Dinâmicas Ambientais e Socioculturais
FORMAÇÃO
PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Doutorado há pelo
menos dois anos em
Geociências

Desenvolver pesquisas sobre a diversidade biológica
(sistemática, taxonomia) e ecologia de
microcrustáceos aquáticos sob a perspectiva de gerar
modelos para reconstituição paleoambiental, estudos
paleoceanográficos e paloeobiogeográficos
Experiência comprovada no desenvolvimento de
estudos sobre a história da ciência na Amazônia
(séculos XIX e/ou XX), em projetos de documentação
e em pesquisa em arquivos; desenvolver estudo sobre
a memória institucional, baseado no acervo do
Arquivo Guilherme de La Penha/Museu Paraense
Emílio Goeldi.
Experiência comprovada em atividades educativas em
acervos e coleções didáticas de museus de ciência ou
história Natural

VAGAS

1

A1_020221

DB

Doutorado em História
ou Antropologia

A1_030221

DB

Doutorado em Ciências

DC

Bacharel em
Comunicação SocialHabilitação em
Multimídia; Mestrado em
Educação

DC

Graduação em jornalismo
ou Comunicação; com
Experiência na elaboração e execução de projetos
Mestrado com foco na
educativos em museus de ciências ou história natural
Amazônia e/ou trópicos

1

DD

Bacharel em
Comunicação SocialHabilitação em
Multimídia;

1

A1_040201

A1_050221

A1_060201

Experiência comprovada em projetos, ações, produtos
e atividades de divulgação científica. Necessário
conhecimento prático com Design, Mídias Sociais e
Educação.

Especialização e/ou experiência comprovada em
documentação fotográfica e comunicação científica

1

1

1

CODIGO DA VAGA
A1_070221

CODIGO DA VAGA

A2_010221

A2_020221

A2_030222

A2_040221

CATEGORIA/NÍVEL
DD

CATEGORIA/NÍVEL

DA

DA

DA

DA

FORMAÇÃO
Graduação em
Museologia, Arquitetura,
Design ou áreas afins

PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Experiência comprovada no planejamento e design de
exposições museológicas em museus de ciências ou
história natural

AREA 2 - Origem, Manutenção e Usos da Biodiversidade
FORMAÇÃO
PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Graduação em Biologia
ou Ecologia; Doutorado Desenvolver pesquisas sobre a ecologia, conservação
há pelo menos dois anos ou efeitos de mudanças ambientais ou antrópicas
em Ecologia ou áreas
sobre a biodiversidade amazônica.
afins

Graduação em Biologia
ou Engenharia Florestal;
Doutorado em Ciências
Florestais e áreas afins

Doutorado há pelo
menos dois anos em
Biologia ou Ecologia ou
áreas afins
Doutorado há pelo
menos dois anos em
Zoologia, Botânica ou ou
áreas afins

VAGAS
1

VAGAS

1

Experiência comprovada em produção e análise de
informações sobre propriedades de madeiras
amazônicas , com projeto voltado a identificação
macroscópica e microscópica de madeira;
alimentação e estruturação de xiloteca; análise das
espécies com potencial madeireiro nas concessões
florestais na Floresta Nacional de Caxiuanã e as
respectivas propriedades das madeiras.

1

Desenvolver pesquisas sobre as origens, ecologia,
conservação, efeitos de mudanças ambientais ou
antrópicas e/ou usos da biodiversidade pantaneira.

1

Desenvolver pesquisas sobre padrões históricos da
diversidade biológica (sistemática, taxonomia,
morfologia de animais, plantas e fungos);

1

CODIGO DA VAGA

CATEGORIA/NÍVEL

A2_050221

DB

A2_060221

DB

A2_070221

DB

A2_080221

DB

FORMAÇÃO

PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Experiência em projetos ecológicos utilizando Sistema
Doutorado em Biologia
de Informações Geográficas; interesse em atuar em
ou Ecologia; experiência
projetos voltados à conservação de primatas
em Geoprocessamento
neotropicais
Pesquisar usos da biodiversidade e analisar o
Graduação em Química, potencial da diversidade biológica para a produção e
Farmácia ou áreas afins inovação de bioprodutos, bioprocessos e serviços
relacionados a biota amazônica;
Desenvolver pesquisas sobre as origens, ecologia,
Doutorado em Biologia
conservação, efeitos de mudanças ambientais ou
ou Ecologia ou áreas afins
antrópicas e/ou usos da biodiversidade pantaneira.
Doutorado há menos de Desenvolver pesquisas sobre as origens, ecologia,
dois anos em Biologia ou conservação, efeitos de mudanças ambientais ou
Ecologia ou áreas afins
antrópicas e/ou usos da biodiversidade pantaneira.

VAGAS
1

1

1

1

Experiência em Sistemática de Angiospermas,
preferencialmente com especialidade em famílias de
plantas arbóreas com alta diversidade na Amazônia;
experiência em trabalho de herbário e identificação
de espécimes; para contribuir na compilação florística
das formações florestais da região da Serra dos
Carajás

1

1

A2_090221

DB

Doutorado em Biologia
Vegetal

A2_100221

DB

Doutorado há menos de Desenvolver pesquisas sobre a ecologia, conservação
dois anos em Biologia ou ou efeitos de mudanças ambientais ou antrópicas
Ecologia ou áreas afins
sobre a biodiversidade amazônica.

A2_110221

DC

Mestrado em Biologia,
Ecologia ou áreas afins

A2_120221

DD

Desenvolver pesquisas sobre as origens, ecologia,
conservação, efeitos de mudanças ambientais ou
antrópicas e/ou usos da biodiversidade pantaneira.
Graduação em Medicina Ter experiência em manejo de animais silvestres
Veterinária
amazônicos;

2
1

CODIGO DA VAGA

CATEGORIA/NÍVEL

CODIGO DA VAGA

CATEGORIA/NÍVEL

A4_010221

DC

FORMAÇÃO
PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Área de Atuação 4: Inovação Tecnológica
FORMAÇÃO
PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO
Graduação em Ciências
Agrárias, Biológicas,
Ciências Exatas ou
Desenvolver propostas para diretrizes, critérios e
Ciências Sociais
procedimentos para a valoração dos serviços
Aplicadas. Mestrado
prestados e/ou de tecnologias desenvolvidas e em
preferencialmente em
desenvolvimento no MPEG, visando o
Propriedade Intelectual
aprimoramento de processos relacionados à
e Transferência de
prestação de serviços ou ao desenvolvimento de
Tecnologia para a
novos produtos tecnológicos
Inovação ou em outras
áreas mas com
experiência no assunto

VAGAS
VAGAS

1

