Edital para Seleção de Bolsistas de Pós-doutorado
O presente edital visa a seleção de três bolsistas de pós-doutorado para o projeto “Descomissionamento
da PCH Pandeiros: uma experiência inédita na América do Sul”. Os bolsistas deverão dar suporte
técnico e administrativo ao projeto. Especificamente em relação a parte técnica, terão as seguintes
atribuições:
Bolsista 1
Apoio aos sub-projetos ecologia da vegetação e ecologia de formigas: Suporte

aos projetos ligados ao processo de colonização da área atualmente ocupada
pelo reservatório, avaliando a dinâmica da vegetação e o processo de dispersão
de sementes por formigas. Auxílio na coleta, processamento e análise dos
dados de formigas. Auxílio na avaliação dos efeitos das mudanças das
fitofisionomias e do uso da terra, em escala local e de paisagem na diversidade
e funções ecossistêmicas desempenhadas pelas formigas. Auxílio na coleta,
processamento e análise dos dados sobre as mudanças da vegetação da lagoa
conectada ao reservatório com a remoção da barragem.
Bolsista 2

Apoio ao sub-projeto com ecologia de peixes: integração de dados de
ictiofauna relativos ao de monitoramento implementado em projeto anterior,
com as avaliações de longo prazo que serão efetuadas com a continuação das
coletas, em especial avaliando os primeiros efeitos do processo de abertura das
comportas e eventual remoção da barragem, sobre o conjunto da bacia do rio
Pandeiros. Adicionalmente, tal bolsista ficará responsável pela coleta e análise
de isótopos estáveis, comparando com aquelas levantadas em etapa anterior.

Bolsista 3

Apoio ao sub-projeto em ecologia de bentos: realizar atividades de pesquisa
dentro do projeto, buscando avançar na aplicação do de indicadores
termodinâmicos e na dinâmica de espécies invasoras na bacia do rio Pandeiros,
com o objetivo da publicação de artigos em periódicos científicos de circulação
internacional.

A inscrição de candidatos se dará através de envio de envio de mensagem eletrônica para
eduardo.lavras@gmail.com, constando as seguintes informações e documentos:
1. Vaga desejada (Bolsista 1, 2 ou 3).
2. Formação do candidato em termos de graduação e pós-graduação.
3. Currículo Lattes atualizado.
A seleção será feita pelo professor pesquisador responsável por cada sub-área dentro do projeto de
acordo com a capacitação e adequação do candidato à vaga pretendida.
A mensagem de inscrição deverá ser enviada até dia 23/01/2019, às 23:59 hs, para o endereço
eletrônico acima.
Os resultados da seleção serão publicados no dia 25/01/2019, na página da FUNDECC
(http://www.fundecc.org.br/).
_____________________________________
Eduardo van den Berg
Coordenador do Projeto

