FUNDAÇÃO FLORA DE APOIO À BOTÂNICA CHAMADA PARA SELEÇÃO
DE BOLSISTA
A Fundação Flora de Apoio à Botânica, torna público o lançamento do presente
Edital para a concessão de uma Bolsa, para o desempenho das atividades no
âmbito do Centro Nacional de Conservação da Flora – CNCFlora. As atividades
serão desenvolvidas dentro do Projeto Plano de Ação Nacional – PAN de
conservação de espécies da flora ameaçadas de extinção da “Hiléia Baiana”.
1. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Elaborar o PAN para conservação das espécies de árvores ameaçadas de
extinção da Hiléia Baiana, buscando complementar os esforços de restauração
ecológica e de conservação ex situ já existentes na região.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS









Divulgar e disseminar as informações disponíveis sobre as espécies
ameaçadas de extinção que ocorrem na região sul da Bahia, a fim de
auxiliar o processo de restauração ecológica e conservação dessas
espécies.
Capacitar para botânicos e mateiros para a identificação e coleta de
espécies ameaçadas de extinção com ocorrência na região sul da Bahia.
Realizar expedições de campo para levantar maiores informações sobre
as espécies ameaçadas ocorrentes na região sul da Bahia e as ameaças
incidentes, dentro e fora de Unidades 16 de Conservação (SNUC) e
sistematizá-las.
Realizar oficinas de trabalho com atores locais para discussão das
ameaças incidentes e proposição das ações necessárias para a
conservação das espécies ameaçadas.
Elaborar e publicar o Plano de Ação Nacional para as espécies
ameaçadas da região sul da Bahia.

3. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO BOLSISTA




Identificação de material botânico a nível de espécie
Elaboração de relatórios técnicos
Participação em expedições de campo

4. REQUISITOS
 a) Pós-Graduação em botânica
 b) Graduação em ciências biológicas ou afins.
 c) Experiência comprovada de no mínimo 5 anos na identificação de material
botânico
 d) Experiência comprovada em avaliação do risco de extinção de espécies
 c) Conhecimentos gerais em informática, em especial Microsoft Office - Excel,
Word e Power Point; d) Boa capacidade de trabalhar em equipe.

5. INSCRIÇÃO
Envio do currículo resumido para o endereço comunicacao@cncflora.net até o
dia 25 de fevereiro

6. RESULTADO DO JULGAMENTO
O nome do candidato aprovado será divulgado na página eletrônica da
Fundação Flora, disponível na Internet no endereço www.fundacaoflora.org.br
no dia 28 de fevereiro de 2019.
7. DA CONCESSÃO DA BOLSA
Os bolsistas selecionados devem apresentar a Fundação Flora, os seguintes
documentos, cujas Cópias autenticadas, ficarão com a Fundação Flora:
a) Cópia da carteira de identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do comprovante de residência, atualizado;
d) Cópia do diploma da mais alta titulação (em caso de graduados, mestres ou
doutores);
e) Uma carta de recomendação acadêmica assinada por docentes que ateste a
qualificação do candidato (em caso de graduandos);
f) 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);
g) Curriculum vitae.

8. INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA
O valor da presente bolsa será de acordo com o perfil e experiências específicas,
totalizando R$ 2.000,00/mês, com a duração de 03 meses, com a disponibilidade
de 3h por dia e cinco dias na semana.
O pagamento ao bolsista será realizado mensalmente, através de depósito
bancário e atrelado ao aporte de recursos no projeto.
10. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO
A concessão da bolsa 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 de
Trabalho.

