CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSA NA MODALIDADE
APOIO CIENTÍFICO - RES

A Fundação Flora de Apoio à Botânica, com a anuência do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em consonância com a Portaria JBRJ nº 05/2013, de
31 de Janeiro de 2013, em atendimento ao disposto no Contrato de Patrocínio de nº
369/12, e visando à execução do Projeto Restinga: Conhecer & Conservar, torna
público o presente Edital para concessão de 1 (um) bolsa de fomento à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico na modalidade Apoio Científico - RES, nos termos aqui
estabelecidos.

1. OBJETIVO

Conceder bolsa de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico na modalidade
Apoio Científico - RES, visando o cumprimento das ações previstas na execução do
Projeto Restinga: Conhecer e Conservar.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
O Projeto Restinga: Conhecer e Conservar tem como atribuições focais gerar
conhecimento sobre diversidade vegetal, conservação de espécies e restauração
ecológica, tendo como uma das suas principais áreas de estudo a Reserva Particular do
Patrimônio Natural Caruara (São João da Barra, RJ). As principais ações do projeto são
inventariar a flora e caracterizar a estrutura da vegetação de restinga; investigar e

monitorar os processos ecológicos de sucessão; desenvolver modelos de restauração
ecológica; identificar e investigar o potencial de uso da flora de restinga; subsidiar
políticas e propor estratégias científicas para a conservação da biodiversidade e dos
ecossistemas de restinga.

3. NORMAS GERAIS

3.1 A bolsa é destinada ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico,
visando o cumprimento das ações previstas pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro e seus parceiros institucionais, sob a Coordenação do Responsável
Técnico-Científico, no âmbito do Projeto Restinga: Conhecer e Conservar;
3.2 A bolsa para Apoio Científico - RES tem como objetivo propiciar múltiplas ações
de pesquisas, por meio da capacitação de profissional, sem qualquer vínculo
empregatício, necessárias ao desenvolvimento do Projeto;
3.3 Não é permitido, em qualquer hipótese, que o contratado receba bolsa de outra
entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de pesquisa;
3.4 A duração da bolsa é de 06 (seis) meses, com a possibilidade de prorrogação por
igual período. A concessão da bolsa terá início em março de 2013;
3.5 Competem ao Responsável Técnico-Científico e aos Coordenadores Científicos
orientarem o bolsista em todas as fases do projeto;
3.6 O Responsável Técnico-Científico do projeto poderá dispensar o bolsista a qualquer
momento, com anuência da Fundação Flora de Apoio à Botânica e/ou dos
coordenadores científicos, por ocorrência 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 os previstos no Plano de
Trabalho Individual ou nos objetivos gerais e específicos do Projeto;
3.7 As informações referentes à modalidade, valor e requisitos básicos exigidos para a
bolsa constam na Planilha em anexo.

4. DO PERFIL DO CANDIDATO

Os candidatos devem possuir experiência comprovada em projetos de inventário
florística, restauração e/ou monitoramento da diversidade vegetal. É igualmente
relevante que os candidatos tenham fluência em língua inglesa; aptidão para trabalho em

equipe e na gestão de pessoas; disposição para trabalhos de campo e possuir intenção de
progressão técnica e acadêmica.

5. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DO BOLSISTA

5.1 Desenvolver atividades diárias de pesquisa sobre diversidade vegetal, restauração,
ecologia e botânica geral e/ou ciências correlatas na Reserva Particular do Patrimônio
Natural Caruara (São João da Barra, RJ) e arredores;
5.2 Elaborar e executar planos de ação junto aos coordenadores e equipe em geral;
5.3 Programar e executar ações em campo e laboratório;
5.4 Organizar e realizar expedições científicas;
5.5 Supervisionar e participar dos processos de coleta, manejo e identificação de
material científico;
5.6 Gerenciar sistemas de banco de dados;
5.7 Aprimorar metodologias, sistemas e critérios relacionados ao monitoramento,
restauração e enriquecimento de ambientes degradados;
5.8 Elaborar relatórios, cronogramas e avaliações sobre as atividades desenvolvidas;
5.9 Participar de reuniões técnico-científicas e atividades externas a Reserva Particular
do Patrimônio Natural Caruara;
5.10 Preparar e divulgar produtos técnicos e científicos (e.g. guias, livros, notas, artigos,
relatórios).

6. DA INSCRIÇÃO

6.1

Os

candidatos

devem

preencher

o

formulário

disponível

em

<

https://docs.google.com/forms/d/1xSRCPv4gBsBuLZNwbBjGtlezxowBLeYXcAugfxX
h_3k/viewform?pli=1> e conjuntamente enviar o currículo no formato lattes
(<lattes.cnpq.br/>) para o endereço eletrônico <caruararestinga@gmail.com>, tendo
como assunto da mensagem a indicação da modalidade da bolsa (i.e. Apoio Científico RES), conforme disposto no anexo;
6.2 A mensagem, com o currículo lattes e a indicação da modalidade da bolsa, deverá
ser enviada exclusivamente por mensagem eletrônica até o dia 6 de março de 2013.

7. DO PROCESSO SELETIVO

7.1 O processo de seleção será constituído por duas etapas: análise de currículo e
entrevista;
7.2 A primeira fase da seleção será a análise dos currículos;
7.3 As entrevistas serão realizadas pelo Responsável Técnico-Científico e/ou
Coordenadores Científicos. As entrevistas serão agendadas via e-mail ou telefone;
7.4. O candidato selecionado receberá uma mensagem eletrônica com as orientações
devidas.

8. DA CONCESSÃO DA BOLSA

8.1 O candidato selecionado deverá manifestar interesse na concessão da bolsa, através
de mensagem para o endereço eletrônico <caruararestinga@gmail.com>, no prazo de 3
(três) dias úteis após a divulgação do resultado, sob pena de não ter a bolsa
implementada;
8.2 O candidato selecionado deverá apresentar, no prazo determinado por comunicação
oficial da Fundação Flora de Apoio À Botânica, e de acordo com a com a Portaria JBRJ
nº 05/2013, de 31 de janeiro de 2013, os seguintes documentos:
a) Formulário de Cadastro da Fundação Flora de Apoio à Botânica;
b) Cópias da identidade civil e do CPF;
c) Cópia do comprovante de residência.
d) Cópia do diploma de graduação e da mais alta titulação;
e) Duas cartas de recomendação, assinadas por profissionais e/ou acadêmicos;
f) Currículo atualizado e assinado;
g) Comprovante bancário de conta corrente.
8.3 O início da concessão da bolsa somente ocorrerá depois de cumpridas todas às
exigências pelos candidatos classificados, não sendo autorizado o pagamento de meses
retroativos.

9. ANEXO

VAGA DISPONÍVEL PARA PROVIMENTO DE BOLSA NA MODALIDADE APOIO CIENTÍFICO - RES

Modalidade da

Linha de

Valor da

Vaga

Bolsa

Pesquisa

bolsa/mês

disponível

Apoio Científico

Ecologia

R$ 3000,00

1

RES

Dedicação

40h/semana

Local principal de atuação

Formação mínima e perfil

diária

do candidato

Reserva Particular do

Graduado em Biologia ou

Patrimônio Natural Caruara

Engenharia Florestal.

(São João da Barra, RJ)

Experiência comprovada em
restauração florestal,
inventários florísticos e/ou
monitoramento da
diversidade vegetal

