Chamada 01/2016- SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
INSTITUCIONAL (PCI) DO MPEG/MCTIC
A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) do Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG), torna pública a abertura de processo de seleção para concessão de bolsas de longa
duração do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL (PCI) do MPEG/MCTIC, nas
modalidades listadas abaixo.
1 – OBJETIVO
A chamada visa à concessão de bolsas de pesquisa que se destinam à agregação temporária de
profissionais especializados (Mestres e Doutores), sem vínculo empregatício (PCI-D), com os
seguintes objetivos:
a) elevar o potencial de execução da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no âmbito do
MPEG/MCTIC;
b) ampliar e melhorar os serviços técnico-científicos oferecidos pelo MPEG/MCTIC;
c) capacitar profissionais para atuar na região amazônica, em áreas estratégicas do MPEG.
2 – MODALIDADES DE BOLSAS
Serão concedidas bolsas nas seguintes modalidades, de acordo com as áreas temáticas e o perfil
dos candidatos:
PCI-D (exclusivo para profissionais sem vínculo empregatício):
PCI-DA - Profissional com 10 (dez) anos de experiência efetiva em projetos em P&D após a
obtenção do diploma de nível superior; ou com título de doutor há, no mínimo 2 (dois) anos
ou ainda, com de mestre há, no mínimo, quatro (quatro) anos.
PCI-DB - Profissional com 6 (seis) anos de experiência após a obtenção do diploma de nível
superior; ou com título de doutor; ou ainda, com grau de mestre há, no mínimo, 2 (dois) anos.
PCI-DC - Profissional com 3 (três) anos de experiência após a obtenção do diploma de nível
superior; ou com grau de mestre.
Independente de sua experiência profissional e formação, o candidato poderá ser enquadrado em
nível inferior à sua qualificação, conforme determinação prévia da ação ou a critério do
coordenador do projeto institucional.
3 – CONDIÇÕES GERAIS
Os candidatos concorrerão a uma bolsa do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTIC), operacionalizadas pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Tecnológico (CNPq). O objetivo e detalhamento das modalidades de bolsa
estão especificados no Regulamento PCI/MCTIC (Portaria MCTIC n° 745, de 22/09/2011),
disponível para consulta e download no site do MPEG http://www.museu-goeldi.br/portal/
É vedada a acumulação de bolsas, deste ou de outros programas do CNPq.
Valor da bolsa: de R$3.380,00 a R$5.200,00 (modalidade PCI-D); O enquadramento em cada
modalidade depende da formação acadêmica, experiência profissional e número de publicações
do candidato.
Local de trabalho: Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará.
Carga horária: 40 horas semanais

Vigência da bolsa e início das atividades: As bolsas terão duração de até 9 meses com
possibilidade de renovação dependendo da avaliação dos resultados, e sujeita à renovação do
Programa PCI, no âmbito do MCTIC e do Projeto PCI/MPEG e à disponibilidade de recursos
financeiros. A presente chamada de bolsas é para projetos com início em janeiro de 2017.
Obs. (1) O enquadramento dos bolsistas PCI para a Chamada 01/2016 será feito com base na
titulação do candidato:
PCI-DC para mestres (não importando o tempo de titulação);
PCI-DB doutores com menos de dois anos de titulação;
PCI-DA para doutores com dois ou mais anos de titulação.
Obs. (2) O prazo máximo de permanência no programa PCI é de 36 meses, conforme normas
estabelecidas pelo CNPq.
4 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MPEG COM DISPONIBILIDADE DE VAGAS
Os candidatos podem concorrer a vagas em um dos seguintes temas estratégicos.
1- Biodiversidade e Evolução
2- Sistemas naturais e antropizados
3- Diversidade social e cultural
4- Comunicação e Educação de ciência na Amazônia
5- Biotecnologia e Inovação
6- Tecnologias de Informação
7- Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal –Campus Avançado Museu Paraense Emílio
Goeldi
Os requisitos específicos de cada tema e a indicação de subtemas estão detalhados no Anexo I
desta chamada.
Para desenvolver o Plano de Trabalho, o candidato deverá entrar em contato com um
pesquisador/tecnologista da Instituição, preferencialmente da sua área de atuação, para que o
trabalho proposto esteja em consonância com os interesses e projetos institucionais.
5- INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita somente através do e-mail bolsas@museu-goeldi.br
Serão desconsideradas as inscrições que apresentarem documentação incompleta.
Todos os formulários e modelos de declarações estão disponíveis para download no site:
http://www.museu-goeldi.br/portal/content/documentos-para-download-1
No ato da inscrição, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a modalidade (PCI-D
ou DTI) à qual deseja concorrer. O nível da bolsa a ser concedida em cada categoria será
determinado pelo Comitê PCI/MPEG.
5.1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
Todos documentos listados abaixo devem ser encaminhados por e-mail para o setor de bolsas
(bolsas@museu-goeldi.br ):
a) Um arquivo DOC ou DOCX contendo o Formulário de Inscrição do candidato
devidamente preenchido
a1) O candidato deverá informar no Formulário de Inscrição o link para o CV Lattes na
plataforma Lattes do CNPQ (http://lattes.cnpq.br). NÃO encaminhar CV Lattes impresso

ou em arquivo eletrônico.
a2) O candidato deverá atualizar o CV Lattes (endereço, vínculo empregatício, titulação,
publicações etc) antes da submissão.

b) Um arquivo PDF contendo a cópia digitalizada do CPF e RG ou RNE, e fotografia
3x4.
c) Um arquivo PDF de no máximo 1500kB contendo:
c1) Comprovante de Titulação: Diploma de Mestrado ou Doutorado ou Declaração de
que guarda a confecção do diploma.
c2) Plano de Trabalho de até 4000 palavras composto de :
- Capa contendo: Título, nome do candidato, nome do supervisor (profissional do
quadro de servidores do MPEG), enquadramento do Plano em um dos temas indicados
no Anexo 1 desta chamada;
- Resumo (no máximo 3500 caracteres) e palavras-chave;
- Introdução (contextualizando o plano);
- Objetivos geral e específicos;
- Metodologia;
- Resultados Esperados (incluindo, obrigatoriamente, metas de produção bibliográfica
e/ou tecnológica);
- Referências bibliográficas;
- Cronograma de atividades mensais detalhado para 9 meses (janeiro a setembro 2017),
com previsão de submissão de pelo menos 01 artigo ao final deste período. No
cronograma os nomes dos meses devem ser escrito.
c3) Declaração do candidato (modelo fornecido no site) assinado e com a indicação da
bolsa.
c4) Declaração do supervisor da bolsa (modelo fornecido no site), assinado pelo mesmo e
pela Dra. Ana Vilacy Galúcio (Coordenadora do PCI).
ATENÇÃO: Os candidatos que queiram pontuar trabalhos (publicações) aceitos ou
submetidos devem obrigatoriamente enviar comprovante de aceite ou de submissão (enviar
por e- mail, junto com os demais documentos).
ATENÇÃO: O plano de trabalho do candidato deve, obrigatoriamente, prever execução de
projetos de pesquisa em C&T, alinhado a um dos temas e subtemas definidos nesta chamada,
conforme Anexo 1.
5.2 - DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS DOS
CANDIDATOS SELECIONADOS
Caso seja necessária correção ou complementação de documentação para a implementação da
bolsa dos candidatos selecionados, os mesmos serão contatados pelo email fornecido no
Formulário de Inscrição e os documentos devem ser enviados para o email bolsas@museugoeldi.br, indicando no assunto da mensagem o nome do candidato.
6- CRONOGRAMA
Atividade

Data

Lançamento da Chamada
Data limite para inscrições
Divulgação da lista de selecionados
Entrega da documentação adicional para
implementação das bolsas dos candidatos
selecionados

23 de Novembro de 2016
11 de Dezembro de 2016
Até 15 de Dezembro de 2016
26 de Dezembro de 2016

7 - ANÁLISE DE CANDIDATURAS
Candidatos que não tiverem encaminhado, por e-mail, os documentos exigidos no item 5 terão
sua candidatura indeferida.
A análise da documentação dos candidatos será feita pelo Comitê PCI/MPEG ou por avaliadores
externos, definidos pelo Comitê PCI/MPEG.
A avaliação será baseada: a) Currículo Lattes do candidato; b) qualidade e adequação do Plano
de Trabalho aos requisitos específicos de cada tema e subtemas e demais orientações detalhados
no Anexo I desta Chamada, bem como à relevância para o cumprimento das metas institucionais
do MPEG (cf. Plano Diretor da Unidade, disponível do endereço www.museu-goeldi.br).
Os candidatos para os quais não se encontre o Currículo Lattes atualizado e disponível online
no momento da avaliação, ou cujo currículo não apresente itens que se identifiquem como
pontuáveis, serão desclassificados.
Os indicadores de pontuação que serão considerados na análise dos currículos e seus respectivos
pesos constam na Tabela 1.
Tabela 1- Indicadores para análise curricular dos candidatos à bolsa PCI (modalidades PCID), em função da titulação e da produção (publicações) técnico-científica do candidato e do
supervisor nas linhas de pesquisa do plano proposto (nos últimos três anos):
Titulação/Produção
Doutorado
Mestrado
Graduação
Artigo publicado/aceito* indexado ISI
Artigo publicado/aceito* indexado em outras bases
Artigo publicado/aceito* não indexado ou em Anais de Congresso
Artigo ou Capítulo Submetido
Capítulo de livro publicado (temas 1, 2, 5 do Anexo 1
Capítulo de livro publicado (temas 3, 4, 6 do Anexo 1)
Capítulo de livro aceito* (qualquer dos temas do Anexo 1)
Livro publicado (temas 1, 2, 5 do Anexo 1)
Livro publicado (temas 3, 4, 6 do Anexo 1)
Livro aceito* (qualquer dos temas do Anexo 1)
Trabalhos técnicos e/ou tecnológicos (livros, cartilhas, manuais, CDs
técnico-científicos, autor/gestor website) Anexar comprovante da produção

Peso CV
Candidato
10
5
2
5
4
2
0,5
2
3
1
2
4
2
0,5

Depósito de patentes ou registro de softwares (Anexar comprovação)
5
* Para trabalhos aceitos ou submetidos é obrigatória a apresentação de comprovante de aceite ou
submissão.
O nível da bolsa a ser concedida será determinado de acordo com a tabela de critérios de níveis
de bolsa do PCI/MPEG.
8 - COMPROMISSOS DO BOLSISTA PCI

O candidato selecionado para receber bolsas PCI, em qualquer modalidade, tem os seguintes
compromissos:
- Dedicar-se em tempo integral às atividades ligadas à bolsa.
- Não pode acumular bolsa de longa duração do PCI com qualquer bolsa de outra agência de
fomento pública ou privada.
- Observar que nas bolsas de longa duração, não será permitido manter vínculo empregatício,
salvo nos casos permitidos por lei.
- Em caso de candidato estrangeiro, deve apresentar cópia do comprovante de permanência
legal no País (visto temporário/permanente).
- Assinar termo de compromisso para com as atividades propostas no plano de trabalho,
- Não pode estar cursando pós-graduação.
- Em caso de aprovação em curso de pós-graduação durante a vigência da bolsa, o bolsista
deve informar imediatamente ao Comitê PCI/MPEG para que seja feito o cancelamento da
bolsa, a partir da matricula no curso de pós-graduação).
- Apresentar relatório final no caso de cancelamento da bolsa, ou quando solicitado pela
coordenação do PCI.
- Apresentar os resultados técnico-científicos obtidos durante o período da bolsa em
Seminário de Avaliação do PCI/MPEG, que é realizado a cada dois anos, mesmo já estando
desligado do programa.
- Ter frequência superior a 75% durante o seminário PCI (quando da ocorrência do mesmo no
período) de vigência da bolsa.
- Cumprir os requisitos mínimos de desempenho exigidos na chamada de seleção de bolsistas;
- Mencionar o nome do MPEG e do MCTIC nas publicações, relatórios e/ou quaisquer
documentos relacionados às atividades vinculadas à bolsa.
- Deverá tomar ciência e acatar todas as normas e condições estabelecidas pelo PCI/MPEG.
- Fornecer documentos exigidos pela agência de fomento (em alguns casos documentos
poderão ser exigidos em prazos diferentes aos estabelecidos acima e deverão ser seguidas as
orientações do Comitê PCI/MPEG).
- Deverá ter um supervisor no MPEG, servidor da coordenação e/ou do setor ao qual o bolsista
estiver vinculado, o qual será o responsável direto pelo acompanhamento do desempenho do
bolsista e cumprimento das normas do programa.
9 - CANCELAMENTO DE BOLSAS
O bolsista, seu supervisor no MPEG ou o coordenador/chefe do setor onde o bolsista estiver
lotado, pode solicitar o cancelamento da bolsa a qualquer momento, por meio de memorando com
justificativa encaminhado ao comitê PCI.
Bolsas também poderão ser canceladas pelo Comitê PCI em caso de constatação de desempenho
insatisfatório do bolsista ou descumprimento das Normas do programa, incluindo falta de
Assiduidade/cumprimento da carga horária, não cumprimento do plano de trabalho, atestado pelo
seu supervisor ou chefe imediato.
Em caso de recurso do bolsista à solicitação de cancelamento do supervisor ou do
coordenador/chefe do setor, serão ouvidas ambas as partes pelo comitê, que apresentará seu
parecer final, ao qual não caberá mais recurso.
O bolsista que teve a bolsa cancelada, por desempenho insatisfatório ou descumprimento das
Normas do programa, não poderá concorrer a bolsa PCI na próxima chamada.
Mais informações: (91) 3217 6059
(91) 3075 6188

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

ANEXO 1- Temas de atuação do MPEG com os respectivos Subtemas propostos Chamada
PCI/2016.
1- Biodiversidade e Evolução (Mestres e Doutores)
 Taxonomia, sistemática e ecologia de invertebrados
 Taxonomia, sistemática e ecologia de vertebrados
 Taxonomia, sistemática, anatomia e/ou ecologia de plantas vasculares
 Taxonomia, sistemática e/ou ecologia de plantas avasculares
 Taxonomia e sistemática de fungos
 Saúde e Manejo de fauna e flora em coleções ex-situ (Parque Zoobotanico
MPEG
 Modelagem da biodiversidade
 Efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade
 Diversidade funcional
 Usos, manejo e conservação da biodiversidade
2- Sistemas naturais e antropizados (Mestres e Doutores)

Sistema solo, produtividade de ecossistemas, agrossistemas

Evolução da paisagem, paleontologia, palinologia, estratigrafia e
sedimentologia, geoquímica

Impactos ambientais, sensibilidade ambiental, cartografia temática,
mudanças no uso da terra

Sensoriamento e Geoprocessamento

Química analítica orgânica e inorgânica

Microscopia eletrônica de varredura
3- Diversidade social e cultural (Mestres e Doutores)
 Patrimônio
 Populações tradicionais e dinâmicas sociais
 Línguas indígenas da Amazônia
 Etno-ecologia, uso de recursos naturais e territórios
 Pesquisas em acervos (arqueológicos, etnográficos, linguísticos e
bibliográficos)
4- Comunicação e educação de ciência (Mestres e Doutores)
 Processos de comunicação pública da ciência
 Relações entre comunicação, identidade e história
 Desenvolvimento tecnológico em museografia e museologia
 Educação e inclusão social

5- Biotecnologia e Inovação (Mestres e Doutores)
 Bioprospecção (química, fitoquimica, fármacos, bioterápicos e
biocosméticos, biologia molecular)
 Biogeoinformática

6. Tecnologias de Informação (Mestres e Doutores)







Tecnologias emergentes em Datacenters, Armazenamento e Virtualização
Segurança da Informação em ambientes computacionais
Sistemas computacionais científicos
Infraestrutura de suporte à serviços avançados
Gestão de projetos de software.
Gerenciamento de processos de medição de software.

7. Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal –Campus Avançado Museu Paraense Emílio
Goeldi (1 vaga para Doutor ou Mestre)


Projeto de Pesquisa em consonância com um dos objetivos do INPP

