FUNDAÇÃO FLORA DE APOIO À BOTÂNICA
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA

“PROJETO AVALIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS
BRASILEIRAS PARA A AVALIACÃO GLOBAL DE ÁRVORES”.
O Brasil é o país em todo o mundo com o maior número de espécies arbóreas. A Global
Tree Assessment visa avaliar o estado de conservação de todas as espécies de árvores
conhecidas até o ano 2020. Dois terços de todas as árvores do mundo ainda necessitam
de avaliação do risco de extinção.
As avaliações de Listas Vermelhas estão se mostrando muito importantes na elaboração
de políticas e na definição de prioridades. Sem informações de avaliação de
conservação específica da espécie, as espécies de árvores correm o risco de serem
negligenciadas no planejamento de conservação. Para garantir o funcionamento dos
ecossistemas e que a ação de conservação seja realizada para as espécies com maior
necessidade urgente, é necessário realizar uma avaliação do risco de extinção em todas
as espécies arbóreas”.
1. OBJETIVO
O principal objetivo deste projeto é aumentar a disponibilidade de avaliações de
conservação para espécies arbóreas brasileiras. Através da Concessão de duas bolsas
para atividades a serem desenvolvidas no âmbito do projeto em questão.
PERFIL 1 (01vaga) R$ 1.500,00:
1. Preparação de dados espaciais em ambiente SIG;
2. Limpeza e georreferenciamento de dados espaciais de espécies ameaçadas de
extinção;
3. Elaboração de mapas de distribuição de espécies da flora;
4. Experiência como usuário SIG no sistema CNCFlora/JBRJ;
5. Uso de ArcGis.

PERFIL 2 (01vaga) R$ 4.000,00:
1. Cadastro de dados e informações científicas sobre os táxons no Banco de Dados
do CNCFlora e plataformas auxiliares;
2. Análise de dados para a avaliação de risco de extinção da flora do Brasil;
3. Treinamento para avaliação de risco de extinção conforme IUCN;
4. Experiência em avaliação de risco de extinção de espécies da flora brasileira;
5. Comunicação com especialistas botânicos para a participação no processo de
validação dos dados para avaliação de risco de extinção.
6. Experiência com o uso do sistema CNCFlora/JBRJ;
7. Participação na organização de documentos técnicos sobre a conservação da
Flora.
8. Participação e organização de eventos técnico-científicos.

2. INFORMAÇÕES DO PROJETO
A Floresta Atlântica do Estado do Rio de Janeiro que outrora cobria todo o seu
território, encontra-se
3. NORMAS GERAIS
As Bolsas tem como objetivos, o fortalecimento de equipes institucionais
4. INSCRIÇÃO
No ato da inscrição os interessados devem preencher o formulário on line no link:
https://docs.google.com/forms/d/12d0UCU3TQ_n5nRUfHCIz_dYKmXBaRz1S3hmhOjjQ_U/edit
Até o dia 01/09/2018
5. RESULTADO DO JULGAMENTO
Os nomes dos candidatos aprovados, serão divulgados na página eletrônica da Fundação
Flora, disponível na Internet no endereço www.fundacaoflora.org.br no dia 03/09/2018.
6. DA CONCESSÃO DA BOLSAS
Os bolsistas selecionados devem apresentar a Fundação Flora, os seguintes documentos,
cujas cópias, ficarão com a Fundação Flora:





Cópia da carteira de identidade;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência, atualizado;
Cópia do diploma da mais alta titulação (em caso de graduados, mestres ou
doutores);
 Cópia do ultimo histórico escolar; (em caso de graduandos);

 Uma carta de recomendação acadêmica assinada por docentes que ateste
qualificação do candidato (em caso de graduandos);
 Duas cartas de recomendação profissional, assinadas por profissionais ou
acadêmicos que possam atestar as habilidades do candidato – originais (em caso
de graduados, mestres ou doutores);
 Curriculum vitae.

Caso haja desistência do selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser convocado o
segundo colocado e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade às atividades do
projeto.
A implementação da bolsa concedida somente poderá ocorrer depois de cumpridas
todas às exigências pelo candidato, não sendo autorizado o pagamento de meses
retroativos.

7. INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA
O valor das bolsas será de acordo com a experiência e disponibilidade de 6h por dia e
cinco dias na semana, variando de R$ 1.500,00 /mês, com duração de 2 meses e/ou R$
4.000,00 /mês, com duração de 1 mês.
Ressaltamos que o tempo curto para a concessão das bolsas, deve-se ao fato de que as
atividades que serão desenvolvidas, são muito especificas.
O pagamento aos bolsistas será realizado mensalmente, através de depósito bancário,
até o quinto dia útil, do mês subsequente.

8. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO
A concessão das bolsas poderá ser cancelada pela Coordenação dos Projetos, com
anuência da Fundação Flora, por ocorrência, durante sua implementação, de fato que
justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão
devidamente fundamentada ou caso o bolsista não apresente desenvolvimento
condizente com o previsto no respectivo Plano.

