
TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital Nº 007/2021 - BIODIVERSA/FAPEAM 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. BOLSAS OFERECIDAS 
 
DCT-1: Desenvolvimento Científico Tecnológico, modalidade I – profissional com 
título de doutorado com pelo menos 10 anos de experiência na coordenação de projeto 
de C&T.  
 
AT-VIII: Apoio Técnico, modalidade VIII – profissional com nível superior completo 
com mais de 8 anos de experiência, especialista com mais de 4 anos de experiência ou 
com título de mestrado sem vínculo de trabalho. 
 

 
 

MODALIDADE 
DA BOLSA 

 
VAGAS 

OFERECIDAS 
 

FINALIDADE REQUISITOS E 
CONDIÇÕES 

VALOR 
MENSAL 

 
 
 

DCT-1 

 
 
 

1 

Fortalecer equipes de 
pesquisa científica, 
tecnológica ou de 
inovação que desen- 
volvam projetos de 
importância para o 
Estado do Amazonas. 

Doutor com experiência 
de menos de 10 anos na 
coordenação de projeto de 
C&T; Dedicar no mínimo 
20 horas semanais. 

 
 
 
 

R$ 4.484,00 

 
 
 
 

AT-VIII 

 
 
 
 

1 

Apoiar projetos de 
pesquisa científica, 
tecnológica ou de 
inovação no 
desenvolvimento de 
atividades de natureza 
laboratorial, 
computacional ou de 
campo. 

Profissional de nível 
superior com mais de 8 
anos de experiência, 
especialista com mais de 
4 anos de experiência ou 
com título de mestrado 
sem vínculo de trabalho, e 
dedicação de 40 horas 
semanais. 

 
 
 
 
 

R$ 3.520,00 

 
 

2. PERFIL 

- Não ser servidor ativo da administração pública federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, direta ou indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e 

controladas; 

- Possuir o nível de escolaridade e experiência exigidas para as atividades que serão 

desenvolvidas de acordo com as especificações, e comprovar as informações 

prestadas no Curriculum Vitae. 

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades que lhes serão atribuídas; 

- Ter disponibilidade para iniciar os trabalhos, em datas e períodos estabelecidos pelo 

projeto. 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Modalidade DCT-1: Coordenar o desenvolvimento do projeto “Biodiversidade e 
Turismos no RDS Rio Negro”. 

Modalidade AT-VIII: Realizar atividades relacionadas ao apoio e desenvolvimento do 
projeto “Biodiversidade e Turismos no RDS Rio Negro”. 

 
4. VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses. 

 



 
5. LOCAL DE TRABALHO: Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro (RDS 

Rio Negro). 
 
 

6. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS: 

 - Serão realizadas a análise e avaliação de currículos de caráter eliminatório e 
classificatório. 
- Na análise e na avaliação dos currículos serão observados os critérios dos quadros a 
seguir, exceto quanto ao item entrevista, pois só haverá chamada dos três primeiros 
colocados na pontuação de currículos. 
 
 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 

 

AT-VIII Critérios Pontuação 

 
 
1 – Experiência Profissional 

Experiência profissional em atividades de 
apoio e desenvolvimento do projeto, 
inclusive em atividades de campo. 
Titulação na área de biodiversidade; 
Produção científica comprovada. 

 
 

60 

2 – Entrevista* Experiência de trabalho anterior  40 

* Na entrevista serão consideradas as demais informações oferecidas pelo candidato em 
relação às suas outras atividades e produtos. 

 
a)  Os interessados terão que encaminhar a carta de Intenção (modelo anexo) 

selecionando a modalidade que pretende concorrer e enviar via internet. 
 
b)  Com base nas listas organizadas, serão convocados para a realização de entrevista os 

candidatos que obtiverem a maior pontuação. A convocação será feita por e-mail. 
Primeiramente serão chamados para entrevista os três primeiros classificados; se, por 
qualquer motivo, não houver o preenchimento das vagas, serão chamados tantos 
quantos forem necessários para o preenchimento da vaga, obedecendo a ordem de 
classificação na etapa anterior. 

 
c)  Critério de desempate: terá preferência o candidato que tiver a maior pontuação no 

critério experiência. 
 
 
8.  REMUNERAÇÃO 

A remuneração é de acordo conselho superior - resolução nº 001/2017 - FAPEAM 
 
 
9.  FORMA DE PAGAMENTO 

Pagamento em conta corrente do Banco Bradesco. 
 
 

DCT-1 Critérios Pontuação 

 
 
1 – Experiência Profissional 
 
 

Experiência profissional na coordenação 
de atividades de projetos de 
biodiversidade; 
Experiência em atividades de campo. 
Titulação na área de biodiversidade; 
Produção científica comprovada 

 
 
 

60 

2 – Entrevista* Experiência de trabalho anterior  40 


