
 

 

EDITAL Nº 19/2021 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA PESQUISADOR TITULAR 

 

 

O Instituto Mamirauá é um dos centros de excelência do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI) e referência nacional e internacional em 

desenvolvimento sustentável para a conservação da biodiversidade e melhoria da 

qualidade de vida da população amazônica. Localizado no coração da Amazônia, suas 

ações são voltadas à criação e à consolidação de modelos de uso da biodiversidade para 

o desenvolvimento econômico e social de comunidades tradicionais. Entre seus territórios 

de atuação estão as Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, no 

estado do Amazonas, que juntas somam uma área protegida de quase 3,5 milhões de 

hectares. 

 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM abre inscrições para o 

processo de seleção para 01 (uma) vaga de Pesquisador Titular para o Grupo De Pesquisa 

Análise Geoespacial, Ambiente e Território Amazônico. 

 

As atividades serão desempenhadas na sede do Instituto Mamirauá, localizada em Tefé-

AM, e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã e demais áreas 

de atuação do Instituto Mamirauá.  

 

 

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

• Desenvolver pesquisas na sua área de concentração em consonância com a 

missão do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; 

• Colaborar com o desenvolvimento das demais pesquisas do Grupo de Pesquisa 

no qual está inserido, bem como dos demais grupos de pesquisa da instituição 

conforme projetos e parcerias estabelecidos conjuntamente; 

• Divulgar os resultados da pesquisa mediante solicitação da diretoria do IDSM, 

bem como divulgar para outros órgãos solicitantes, mediante termo de 

cooperação específico; 

• Manter altos níveis de publicação científica, de acordo com os critérios de 

avaliação do IDSM, do MCTI e dos demais financiadores dos projetos, 

contribuindo para o adensamento do conhecimento científico sobre as questões 

investigadas e para o crescimento da produção científica do IDSM; 

• Orientar estagiários, alunos e bolsistas na execução de pesquisas relacionadas à 

linha de pesquisa desenvolvida dentro do GP; 



 

 

• Orientar e/ou co-orientar alunos de graduação (TCC) e alunos de pós-graduação 

(mestrado e/ou doutorado); 

• Participar dos eventos científicos do IDSM, e em eventos de outras localidades 

de interesse do IDSM; 

• Participar da agenda científica institucional, atendendo às demandas da 

instituição quanto a elaboração periódica de relatórios, quanto à elaboração de 

pareceres, e emissão de esclarecimentos a respeito de temas de sua competência;  

• Participar de comitês de caráter técnico-científico e de ética; 

• Captar recursos externos adicionais para compor o financiamento das atividades 

técnico-científicas pertinentes à área de especialidade da linha de pesquisa e das 

demais linhas de ação do IDSM; 

 

PERFIL DO (A) CANDIDATO (A): 

 

• Identificação e compromisso com a missão e valores do IDSM;  

 

• Graduação em Geografia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Florestal, ou áreas afins;  

 

• Mestrado e Doutorado, preferencialmente, nas áreas de Geografia, Gestão 

Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, ou áreas afins; 

 

• Ter produção relevante, nacional e internacional, com índice de impacto na área, 

nos últimos cinco anos; 

• Facilidade de comunicação (oral e escrita), trabalho em equipe e relacionamento 

com demais atores como ONGs, governo, comunidades, empresas etc.; 

 

• Conhecimento avançado em Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento 

Remoto e análises geoespaciais; 

 
• Experiência com projetos de pesquisa e com elaboração de artigos científicos;  

 

• Capacidade e experiência com liderança de equipes; 

 
• Experiência em projetos interdisciplinares e relacionados com áreas protegidas, 

povos e comunidades tradicionais e gestão territorial;  

 
•  Conhecimento do idioma inglês (intermediário/avançado).  

 



 

 

 

O INSTITUTO MAMIRAUÁ OFERECE: 

• Possibilidade de evolução na carreira, de acordo com o seu Plano de Cargos e 

Salários; 

• Assistência Médica (com coparticipação do funcionário); 

• Transporte, alimentação e alojamento durante as expedições de campo; 

• O salário inicial bruto de R$ 9.611,00 (doutor) mensais, em regime de CLT (44 

horas semanais), com período de experiência de 45 dias podendo ser prorrogado 

por 45 dias. 

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO: 

 

• Disponibilidade para residir em Tefé (AM) e viajar às áreas de atuação do Instituto 

Mamirauá.  

• Exibição dos documentos pelo candidato selecionado, sendo que a contratação do 

mesmo ficará condicionada à apresentação desses documentos no prazo 

estipulado; 

• Aptidão do candidato selecionado nos exames médicos requeridos; 

• É de total responsabilidade do candidato selecionado para a vaga, o custeio de 

despesas com deslocamento, acomodação e alimentação, de sua cidade de origem 

até a cidade de Tefé-AM para fins de contratação. 

 

PROCEDIMENTOS PARA OS INTERESSADOS: 

 

• As inscrições serão realizadas somente por correio eletrônico, para o seguinte e-

mail: edital19_2021@mamiraua.org.br colocando no assunto: Seleção – 

Pesquisador Titular; 

• Haverá uma pré-seleção de candidatos baseada na documentação enviada na 

inscrição, e os pré-selecionados serão convidados a participarem da segunda fase 

do processo de seleção (presencial, online e/ou telefone); 

• Após a divulgação do resultado final, o candidato aprovado deverá apresentar 

todos os documentos comprobatórios das suas qualificações pessoais informadas 
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por ele na inscrição, sendo exigido nesta fase a apresentação dos originais dos 

documentos, sob pena de não ser contratado; 

• O candidato aprovado que não comprovar suas qualificações e/ou fornecer 

informações inadequadas não será contratado. 

 

O CANDIDATO DEVERÁ ENVIAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS (todos em 

formato PDF): 

• Currículo vitae (contendo endereço atual e telefone para contato); 

• Cópia dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho física 

ou digital, diploma, Carteira Nacional de Habilitação (se houver). Serão exigidos 

posteriormente (após a divulgação do resultado final) os originais dos respectivos 

documentos;  

• Duas referências profissionais e/ou duas cartas de recomendação (com nome 

completo, endereço e em especial o telefone para contato – NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS CONTATOS DE COLEGAS); 

 

• Carta de intenções com, no máximo, duas páginas A4, e deve incluir os seguintes 

tópicos: 

- Porque você acredita que tem bom perfil para essa posição? 

- Quais são suas motivações para assumir esta função? 

• Declaração de Consentimento de que seus dados e seus documentos possam ser 

armazenados nos bancos de dados institucionais (com o tratamento sigiloso - ativo 

apenas para a Coordenação de Recursos Humanos) durante a validade do processo 

seletivo. Conforme Anexo I - Autorização para Uso de Dados Pessoais.  

Submissões incompletas não serão consideradas. 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

01/10/2021 – Lançamento do edital na Home Page do Instituto Mamirauá; 

 

17/10/2021 – Encerramento do prazo para envio das inscrições; 

Até 19/10/2021 – Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão listados no 

site www.mamiraua.org.br, e os mesmos serão contatados para participarem da segunda 

fase do processo de seleção; 

http://www.mamiraua.org.br/


 

 

 

Até 27/10/2021– Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados; 

 

Até 29/10/10/2021 – Divulgação do resultado final; 

 

Até 05/11/2021 – Análise da documentação para fins de contratação; 

 

10/11/2021 – Previsão de início das atividades.   

                                      

Tefé-AM, 01 de outubro de 2021. 


