
Oportunidade: Bolsa de Pesquisa em Interações Ecológicas - Museu Paraense Emílio
Goeldi

Busca-se pesquisador para a bolsa modalidade PVNS-Amazônia (Programa Professor Visitante
Nacional Sênior Amazônia). O bolsista deve integrar um projeto já aprovado (substituição de
bolsista), considerando possíveis adequações que não impactem os objetivos do projeto
aprovado.

Valor da Bolsa: 8.000,00 reais mensais

Objetivo da bolsa: Consolidação das pesquisas e formação de RH na relação planta-animal no
Museu Paraense Emílio Goeldi

Linha de pesquisa: Biologia evolutiva de plantas no contexto da interação planta-animal, em
áreas de regeneração pós mineração (avaliação de sistemas reprodutivos com uso de técnicas
moleculares).

Escopo do projeto: Integrar o conhecimento da biodiversidade em diferentes escalas, via
desenvolvimento, aplicação, divulgação de métodos inovadores para a obtenção-análise de
dados, visando estabelecer melhor compreensão de padrões e processos ecológicos e
evolutivos presentes na origem e manutenção da biodiversidade. Esta temática faz parte dos
objetivos do programa Pós-graduação Biodiversidade e Evolução do Museu Goeldi, que busca
integrar conhecimentos da biodiversidade envolvendo uma perspectiva integradora entre as
bases genética, ecológica, taxonômica e evolutiva do conhecimento da biodiversidade.
O candidato deverá atuar em colaboração com o projeto “Como as interações ecológicas são
influenciadas pelas atividades mineradoras e seus esforços de restauração ambiental pós
exploração no município de Paragominas, área degradada da floresta Amazônica brasileira”

Requisitos ao candidato:

1. Ser portador de título de Doutor, ou equivalente, há, no mínimo, 10 (dez) anos.

2. Ter atuado em Programa de Pós-Graduação stricto sensu, em instituições no país ou exterior.

3. Estar aposentado ou oficialmente licenciado – exceto por invalidez – no momento da
implementação e durante toda a duração da bolsa.

4. Possuir curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq na data da submissão da
proposta.

5. Não encaminhar proposta pela instituição a qual se aposentou ou licenciou, excetuando-se
os casos de atuação em outros campi ou unidade fora de sede.

6. Ter sido docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter produção
científica relevante, notadamente nos últimos 10 (dez) anos.



7. Ser bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1/Pesquisador Sênior do CNPq ou: a) possuir
produção científica equivalente; b) ter experiência na formação de recursos humanos,
expressa por suas orientações de mestrado e doutorado concluídas; c) ter conhecimento e
experiência relacionados com a criação, implantação e consolidação da pesquisa e pós-
graduação em instituições universitárias, envolvendo a estruturação de grupos e linhas de
pesquisa e de programas de pós-graduação; d) ter experiência no estabelecimento de
parcerias com o setor produtivo, órgãos governamentais e outras organizações da sociedade
civil, no sentido de transformar resultados de pesquisa científica em fatores de agregação de
valor.

8. Dedicar-se ao desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho que justificou
sua indicação como participante do Programa.

9. Não acumular a percepção da bolsa PVNS com qualquer modalidade de bolsa/auxílio de
outro programa da CAPES ou de qualquer outra agência/entidade/órgão nacional ou
internacional, exceto com aquelas a que se refere à Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 15
de julho de 2010.

10. Apresentar relatórios parcial e final com o resultado dos estudos ou pesquisas realizados
conforme o Plano de Trabalho aprovado.

OBS. Casos omissos e situações excepcionais deverão ser submetidos à DPB/CAPES para
decisão final.

A bolsa poderá ser implementada imediatamente.

Interessados contactar: marlucia@museu-goeldi.br

Att.

Biodiversity Research Consortium Brazil-Norway (BRC)

Belém, 20 de maio de 2020
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