
CODIGO DA VAGA CATEGORIA/NÍVEL FORMAÇÃO PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO VAGAS

A1_0121 DA
Doutor(a) em 
Antropologia
ou áreas afins 

Experiência comprovada em pesquisa de campo sobre temas contemporâneos 
em etnologia com povos indígenas e/ou populações tradicionais e/ou 
afrodescendentes da Amazônia, e idealmente com histórico de pesquisa 
engajada e colaborativa.

1

A1_0221 DB
Doutor(a) em 
Antropologia 

Experiência comprovada a em pesquisas em Coleções e interesse em atual na 
Coleção Etnográfica. Promover ações de museologia colaborativa, voltadas para 
a acessibilidade ao patrimônio etnográfico. Realizar pesquisas no campo da 
materialidade e o compartilhamento de conhecimentos. 

1

A1_0321 DB
Doutorado em 
Geociências, Química, 
Biologia e áreas afins

Experiência comprovada em estudos de processos biogeoquímicos em 
ecossistemas costeiros, com ênfase no ciclo do carbono, nutrientes e metais. 
Deve ter disponibilidade para ir ao campo e realizar coletas de sedimentos e 
águas (superficiais e/ou intersticiais); demonstrar experiência no preparo de 
soluções químicas e preservação de amostras para análises químicas de metais e 
nutrientes, em sedimentos e águas doces e/ou marinhas. Disponibilidade para 
auxiliar na organização de laboratórios de análise química e na orientação de 
estudantes de Iniciação Científica e de pós-graduação.

1

A1_0421 DC

Mestrado em 
Museologia, 
Arquitetura, Design 
ou áreas afins

Experiência comprovada no planejamento e design de exposições museológicas 
em museus de ciências ou história natural 

1

A1_0521 DC
Mestrado em 
Biologia, Pedagogia  
ou áreas afins

Experiência na elaboração e execução de projetos educativos em museus de 
ciências ou história natural

1

A1_0621 DD

Graduação em 
Ciência da 
Computação, 
Engenharia da 
Computação ou em 
Sistemas de 
Informação

Ter capacidade de atuar na manutenção e gerenciamento de sistemas de dados 
informatizados, dimensionando e desenvolvendo requisitos e funcionalidades 
para o sistema institucional voltado às Coleções Antropológicas. Experiência em 
usabilidade de Banco de Dados relacionais e aplicação de softwares para 
gerenciamento e divulgação de dados.

1

AREA 1 - Dinâmicas Ambientais e Socioculturais



CODIGO DA VAGA CATEGORIA/NÍVEL FORMAÇÃO PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO VAGAS

A2_0121 DA

Graduação em 
Biologia ou Ecologia; 
Doutorado em 
Ecologia ou áreas 
afins

Ter experiência em modelagem ou análises quantitativas de dados ecológicos; 
com projeto voltado à ecologia de áreas alagáveis ou ao entendimento do efeito 
de mudanças ambientais (climáticas ou antrópicas) sobre os ecossistemas 
amazônicos.

1

A2_0221 DA

Graduação em 
Biologia ou Ecologia; 
Doutorado em 
Ciências Biológicas, 
Zoologia ou áreas 
afins

Ter experiência comprovada e desenvolver projeto em sistemática da 
herpetofauna, podendo incluir: revisões taxonômicas e descrições de espécies 
novas; proposição de hipóteses de relacionamento filogenético, utilizando 
evidências morfológicas e moleculares; desenvolvimento de estudos de 
biogeografia histórica e filogeografia. 

1

A2_0321 DA

Graduação em 
Biologia ou 
Engenharia Florestal; 
Doutorado em 
Ciências Florestais e 
áreas afins

Experiência comprovada em produção e análise de informações sobre 
propriedades de  madeiras amazônicas , com projeto voltado a identificação 
macroscópica e microscópica de madeira; alimentação e estruturação de 
xiloteca;  análise das espécies com potencial madeireiro nas concessões 
florestais na Floresta Nacional de Caxiuanã e as respectivas propriedades das 
madeiras.

1

A2_0421 DB

Doutorado em 
Ciências Biológicas, 
Zoologia ou áreas 
afins

Experência comprovada em levantamentos de campo com mamíferos, usando 
técnicas de armadilhamento fotográfico e levantamento em transecções 
lineares; experiência em análises de dados para estimativa de densidade e 
desenvolvimento de modelos de ocupação; disponibilidade para trabalhar em 
campo, na Floresta Nacional de Caxiuanã, no monitoramento de mamíferos, 
preferencialmente nas áreas sob concessão florestal

1

AREA 2 - Origem, Manutenção e Usos da Biodiversidade



CODIGO DA VAGA CATEGORIA/NÍVEL FORMAÇÃO PERFIL/PROJETO A SER DESENVOLVIDO VAGAS

A2_0521 DB

Graduação em 
Biologia ou Ecologia; 
Doutorado em 
Ecologia ou áreas 
afins

Desenvolver projeto sobre os efeitos do fogo sobre espécies, populações e/ou 
comunidades de animais ou plantas do Pantanal

1

A2_0621 DB
Graduação em 
Meteorologia

-Ter disponibilidade para viajar e realizar atividades em floresta; - Ter experiência 
em medidas de fluxo de CO2; medidas de fluxo de seiva; medidas de 
dendrometria (execução de medidas, instalação e manutenção); instalação, 
programação, coleta de dados e manutenção de estações meteorológicas 
automáticas; ter noções básicas de eletricidade

1

A2_0721 DD

Graduação em 
Ciência da 
Computação, 
Engenharia da 
Computação ou em 
Sistemas de 
Informação

Ter capacidade de atuar na manutenção e gerenciamento de sistemas de dados 
informatizados, dimensionando e desenvolvendo requisitos e funcionalidades 
para o sistema institucional voltado às Coleções Biológicas. Experiência em 
usabilidade de Banco de Dados relacionais e aplicação de softwares para 
gerenciamento e divulgação de dados.

1

A2_0821 DD

Graduação em 
Ciências Biológicas, 
Engenharia Florestal 
ou Agronomia

O candidato deverá ser apto a exercer atividades rotineiras de herbário, como  
herborização, montagem, inclusão, organização e digitalização de espécimes; 
manutenção e organização de bancos de dados biológicos; ter experiência na 
realização de trabalhos de floras e taxonomia de fanerógamas.

1

A2_0921 DD
Graduação em 
Medicina Veterinária

Ter experiência em manejo de animais silvestres amazônicos; 1

AREA 2 - Origem, Manutenção e Usos da Biodiversidade


