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Edital para Seleção de Bolsista de Pós-doutorado 
 

Este edital tem como objetivo a seleção de um(a) bolsista de pós-doutorado para 

trabalhar no projeto “Importância de trechos de rios livres para o contexto ambiental em 

regiões de barramento: integrando novas tecnologias para estudo da ictiofauna”.  

 

1 – Atribuições 

 
O(a) bolsista deverá dar suporte científico e técnico ao projeto e terá as seguintes 

atribuições: 

 

- Apoiar na realização de testes, instalação, adequação e ajuste na rede de rádio-telemetria 

utilizada para coleta de dados no projeto; 

- Executar rastreamentos móveis e download de dados das estações fixas de rádio-

telemetria;  

- Auxiliar nas atividades de marcação de peixes com marcas de rádio-telemetria; 

- Auxiliar nas atividades de processamento e análise dos dados de rádio-telemetria; 

- Contribuir nas publicações provenientes dos dados coletados nesse projeto; 

- Auxiliar na produção de relatórios e demais produtos do projeto. 

 

2 – Requisitos 

 
Para concorrer à vaga o candidato deve possuir: 

- Experiência comprovada em trabalhos com rádio telemetria para estudos com peixes de 

água doce, preferencialmente na bacia do rio São Francisco; 

- Experiência comprovada em trabalhos com peixes do rio São Francisco; 

- Mestrado e doutorado em ecologia; 

 3 – Seleção 

 
A inscrição de candidatos deverá ser feita através de envio de mensagem eletrônica para 

pompeups@gmail.com, constando as seguintes informações e documentos: 

 
1. Formação do candidato em termos de graduação e pós-graduação. 

2. Currículo Lattes atualizado. 

 

A seleção será feita pelo professor pesquisador responsável pelo projeto de acordo com a 

capacitação e adequação do candidato à vaga pretendida. 

A mensagem de inscrição deverá ser enviada até dia 11/10/2019, às 23:59 hs, para o 

endereço eletrônico acima. 

Os resultados da seleção serão publicados no dia 17/10/2019, na página da FUNDECC 

(http://www.fundecc.org.br/). 

As atividades serão iniciadas no mês de outubro de 2019. 
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