
TERMO DE REFERÊNCIA 

Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS/PELD no 21/2020 

Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – PELD 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

1. BOLSA OFERECIDA 
 
DTI-A: Desenvolvimento Científico Tecnológico, modalidade I – profissional de nível 
superior com, no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva experiência em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação. 
 

 
 

MODALIDADE 
DA BOLSA 

 
VAGAS 

OFERECIDAS 
 

FINALIDADE REQUISITOS E 
CONDIÇÕES 

VALOR 
MENSAL 

 
 
 

 
 

DTI-A 

 
 
 

 
 
1 

Possibilitar o 
fortalecimento da 
equipe responsável 
pelo desenvolvimento 
de projeto de pesquisa, 
desenvolvimento ou 
inovação, por meio da 
incorporação de 
profissional qualificado 
para a execução de 
uma atividade 
específica. 

Profissional de nível 
superior com, no mínimo, 
6 (seis) anos de efetiva 
experiência em 
atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou 
inovação. Esse tempo 
pode incluir os períodos 
de mestrado e/ou 
doutorado. 
- Desejável experiência 
com levantamento de 
dados técnicos em 
biodiversidade. 

 
 
 
 

 
 R$ 4.000,00 

 Outros requisitos desejáveis: disponibilidade para viagens e coletas de dados em campo, 
habilidade com Excel, R e banco de dados. 
 

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

projeto; 

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

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Modalidade DTI-A: Coordenar as atividades de pesquisa relacionadas ao 
desenvolvimento do projeto “PELD Sudoeste do Amazonas” (PSAM), integrando as 
informações abióticas e de vários grupos taxonômicos que irão permitir avaliar o efeito 
da rodovia BR 319 sobre a fauna e flora da região. 

 



4. VIGÊNCIA: 18 (dezenove) meses. 
 
 

5. LOCAL DE TRABALHO: INCT/CENBAM e no sitio de pesquisa que se estende do Km 
400 na BR 319 até as proximidades de Humaitá (sudoeste do Amazonas). 
 
 

6. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS: 

 - A análise e avaliação dos currículos serão feitas em caráter eliminatório e 
classificatório, sendo observados os critérios descritos no quadro a seguir, com exceção 
ao item entrevista, pois só serão convocados os três primeiros colocados na pontuação 
de currículos. 
 
 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 

Avaliação 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 

* A entrevista será realizada de forma online, sendo 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 assinada, onde deve 

constar a informação se possui ou não vínculo empregatício com entidades públicas 
ou privadas, Currículo Lattes atualizado, comprovante de titulação, comprovante de 
experiência profissional, número de telefone para contato para o e-mail 
gestãoppbio.ne@gmail.com, identificando-o com o título “SELEÇÃO BOLSISTA 
PSAM”. 

b)  Com base nas listas organizadas, serão convocados para a realização de entrevista 
somente os candidatos que obtiverem a maior pontuação. A convocação será realizada 
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. 

 
 

8.  REMUNERAÇÃO 

A remuneração será de acordo com os valores em tabela do CNPq. 
 
 
9.  FORMA DE PAGAMENTO 

Pagamento em conta do Banco do Brasil. 
 
 

mailto:gest�oppbio.ne@gmail.com

