
 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF  Mar 
 

PRIMEIRA CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS – ICMBio /MMA - GEF Mar 
1ª RETIFICAÇÃO  

 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, torna pública a 

presente retificação à chamada para a concessão de  bolsas de auxílio e fomento à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF 
Mar, nos termos aqui estabelecidos. 

 
ONDE SE LÊ: 

Vaga Quant 

Duração 

Estimada 

(meses) 

Local de 

atuação 
Requisito 

Bolsas - Apoio Científico D – Valor R$ 2.500,00 

D-PARNA 
Lagoa do 

Peixe 

1 32 
Mostardas/

RS 

Graduação em Ciências Biológicas, Oceanologia, Ecologia ou áreas afins. É 
indispensável que o(a) candidato(a) esteja atualizado(a) com a literatura 
na área de atuação, tenha interesse e disponibilidade para redigir 
documentos técnicos e trabalhos científicos a serem publicados com os 
resultados das análises, tenha iniciativa, motivação, capacidade de 
inovação, solução de problemas, resolução de conflitos, facilidade para 
trabalhar em equipe e capacidade de execução do trabalho com mínimo 
de supervisão. Amplo conhecimento em geoprocessamento. É necessária a 
disponibilidade para viagens. Valorar-se-á domínio de inglês falado e 
escrito, domínio de redator de textos, planilha eletrônica, programas de 
banco de dados, ferramentas de internet, conhecimento básico de 
geoprocessamento e de ferramentas de modelagem de biodiversidade.                                                                                                                        

 
LEIA-SE: 

Vaga Quant 

Duração 

Estimada 

(meses) 

Local de 

atuação 
Requisito 

Bolsas - Apoio Científico D – Valor R$ 2.500,00 

D-PARNA 
Lagoa do 

Peixe 

1 32 
Mostardas/

RS 

Graduação em Ciências Biológicas, Oceanologia, Ecologia ou áreas afins. É 
indispensável que o(a) candidato(a) esteja atualizado(a) com a literatura 
na área de atuação, tenha interesse e disponibilidade para redigir 
documentos técnicos e trabalhos científicos a serem publicados com os 
resultados das análises, tenha iniciativa, motivação, capacidade de 
inovação, solução de problemas, resolução de conflitos, facilidade para 
trabalhar em equipe e capacidade de execução do trabalho com mínimo 
de supervisão. É necessária a disponibilidade para viagens. Valorar-se-á 
domínio de inglês falado e escrito, domínio de redator de textos, planilha 
eletrônica, programas de banco de dados, ferramentas de internet, 
conhecimento básico de geoprocessamento e de ferramentas de 
modelagem de biodiversidade.                                                                                                                             

 

Brasília, 20 de dezembro de 2016. 

 

 

 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FED ER AL 


