
 
 

 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Chamada para seleção de bolsista 

O Museu Paraense Emílio Goeldi convoca interessados para participarem do processo de seleção 

de bolsas nível de Apoio Técnico (AT/CNPq) Nível Superior, no âmbito do projeto “Coleções 

Científicas Biológicas do Museu Paraense Emílio Goeldi: informatização e participação no Sistema 

de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira – SiBBr”, obedecendo às seguintes condições, de 

acordo com a  Resolução Normativa 017/2006 do CNPq. 

1. BOLSA 

Tipo: Apoio Técnico /CNPq – Nível Superior 

Quantidade: 30 bolsas 

Duração: 12 meses 

Período: fevereiro/2015 a março/2016 

Valor: R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais mensais) 

Submissão das Inscrições: 19- 31 de janeiro de 2015 

Resultado da avaliação: 03/02 

Implementação 05/02 ou 05/03, dependendo de documentação. 

2. OBJETIVOS 

Inserir os dados das coleções biológicas do Museu Paraense Emílio Goeldi em uma plataforma 

institucional integrada que possibilite melhorar o gerenciamento adequado dos dados 

informatizados para a integração e disponibilização no Sistema de Informação sobre a 

Biodiversidade Brasileira - SiBBr. As metas previstas para o presente plano de trabalho visam 

organizar e qualificar as informações dos acervos de forma que possam ser integradas ao Sistema 

de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SIBBr).  

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

- Ter nível superior ou equivalente em área de ciências biológica ou ciências da computação; 

- Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao apoio técnico ao projeto; 

- Cumprir o mínimo de 20 horas semanais em atividades relacionadas ao projeto; 

- Ser selecionado e indicado pelo coordenador do projeto; 

- Apresentar, ao término da vigência da bolsa, um relatório final, na data estabelecida pelo 

programa, e relatórios parciais durante o processo, quando requisitado; 

- É vedada a acumulação de bolsas, deste ou de outros programas do CNPq; 

- No caso de desistência da bolsa, apresentar justificativa escrita e relatório circunstanciado das 

atividades realizadas; 



 
 

 
- Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, se os 

requisitos e compromissos estabelecidos acima não forem cumpridos; 

- O bolsista poderá, mantendo suas atividades no projeto de pesquisa, cursar a pós-graduação, 

desde que com a anuência formal do coordenador do projeto e do responsável pela sua atividade, 

com direito apenas à remuneração de uma das modalidades de bolsa. 

4. ATIVIDADES GERAIS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Manuseio de material relativo a acervo biológico. Utilização de programa específico de 

gerenciamento de coleções biológicas.  Produção  fotografias digitais. Digitação de dados relativos 

aos acervos. Produção de relatórios periódicos demonstrando o andamento em relação as metas 

estipuladas. 

5. INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser feita via e-mail com cópias digitalizadas de todos os documentos em PDF, 

enviar o e-mail para: bolsas@museu-goeldi.br 

5.1 Documentos necessários para inscrição: 

1) Formulário do candidato devidamente preenchido que pode ser obtido no site do museu/ 

Sibbr; 

2) Currículo Vitae modelo Plataforma Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br); 

3) Cópia do CPF e RG; 

4) Breve descrição (até uma página) de sua motivação para pleitear este tipo de bolsa. 

Prazo para inscrição: 30/01/2015 as 24:00. 

Serão desconsideradas as inscrições que apresentarem documentação incompleta. 

6. DA SELEÇÃO 

A Seleção dos bolsistas será realizada por um Comitê de Avaliação Interno/MPEG nos seguintes 

procedimentos: 

1) Avaliação de enquadramento e pré-qualificação do candidato às atividades do projeto com 

base nos documentos enviados. 

2) Realização de entrevista presencial, se considerada necessária pelo comitê avaliador. 

 

7. RESULTADO 

O resultado da seleção se dará em modo classificatório e será divulgado a partir do dia 2 de 

fevereiro de 2015 através do e-mail bolsas@museu-goeldi.br e na página www.museu-goeldi.com.br 

Os candidatos selecionados que se apresentarem com toda a documentação antes do dia 5/02 

terão as bolsas implementadas em fevereiro de 2015. Os demais terão a bolsa implementada a 

partir de março de 2015. Selecionados deverão se apresentar para iniciar as atividades em até no 

máximo 05 dias úteis após a implementação da bolsa, o candidato que não se apresentar dentro 

do prazo estipulado automaticamente passará para a última colocação da lista classificatória. 

Candidatos avaliados como aptos, mas não classificados, poderão ser chamados a qualquer 
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momento por ocasião de alguma desistência. Novas chamadas poderão ser abertas a qualquer 

momento em que haja suprimento de vagas. 

 

Informações/Local: www.museu-goeldi.com.br - Serviço de Bolsas – Campus de Pesquisa/Museu 

Goeldi, Av. Perimetral N° 1901 - Terra Firme- Fone: (91) 3217-6059, bolsas@museu-goeldi.br 
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