
 

Grupo de Trabalho Ecologia Aquática 

Seleção de Bolsista de DTI – Nível B 

O grupo de trabalho em Ecologia Aquática do INCT Ecologia, Evolução e Conservação da 

Biodiversidade (EECBIO), divulga o processo seletivo para bolsa Desenvolvimento Tecnológico 

Industrial (DTI) nível B, a ser realizado conforme as seguintes cláusulas: 

1 – Grupo de Trabalho Ecologia Aquática 

O GT Ecologia aquática está vinculado ao INCT EECBIO e possui diversos pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros associados. Os objetivos do GT, pesquisadores associados, projetos de 

pesquisa e oficinais podem ser encontrados na página do INCT EECBIO 

(https://www.eecbio.ufg.br/p/20872-ecologia-aquatica). 

Para o ano de 2019, o GT em Ecologia Aquática desenvolverá uma série de experimentos em 

mesocosmos utilizando comunidades planctônicas. Portanto, o bolsista selecionado nessa chamada 

terá a responsabilidade de organizar a logística de montagem do experimento e identificar e contar 

as amostras obtidas nesses experimentos.  

A bolsa Desenvolvimento Técnico e Industrial (DTI) nível B do CNPq terá duração de 12 meses e 

valor mensal de R$3.000,00. 

2 – Perfil do bolsista e atividades a serem desenvolvidas  

2.1 – O bolsista deve apresentar conhecimento técnico e científico para identificação de espécies 

fitoplanctônicas ou zooplanctônicas; 

2.2 – O bolsista DTI-B aprovado no processo seletivo irá desenvolver as seguintes atividades: 

- Identificação e determinação da densidade de espécies fitoplanctônicas OU zooplanctônicas 

(dependendo de sua especialidade); 

- Auxílio na montagem e execução do experimento; 

- Orientação e treinamento para alunos de graduação e/ou pós-graduação; 

- Apresentar um relatório final das atividades, até 30 dias após o último dia de vigência da bolsa; 

- Dedicar-se em tempo integral ao plano de trabalho; 

A área experimental do GT Ecologia Aquática está localizada na Universidade Estadual de Goiás, 

no município de Anápolis, Goiás. Portanto, uma parte da atividade do bolsista será desenvolvida 

em Anápolis. Durante a identificação das espécies o bolsista poderá desenvolver suas atividades 

em Anápolis (UEG) e/ou Goiânia (UFG) e/ou Planaltina (UnB). Também durante essa etapa o 

bolsista poderá visitar outros laboratórios de pesquisa vinculados ao GT. 

https://www.eecbio.ufg.br/p/20872-ecologia-aquatica


3 – Inscrição 

3.1 - Para se inscrever o candidato deverá atender os seguintes critérios: 

I – Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em curso avaliado pela 

CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC na área de Ecologia ou áreas afins. Excepcionalmente 

serão considerados doutorando(a)s em fase final de conclusão do Doutorado. 

II – Atender os demais requisitos exigidos na RN-015/2010 do CNPq relativo a modalidade da 

bolsa. 

3.2 - A inscrição deverá ser feita via e-mail (enviar para joao.nabout@ueg.br e 

asm.adrimelo@gmail.com), constando no campo assunto “Inscrição bolsista GT- Ecologia 

Aquática”. O e-mail deverá conter: 

I – Cópia digital do diploma de doutorado ou carta do orientador atestando a finalização da tese 

até 30 de Janeiro. 

II – Link para o currículo Lattes, que deve estar devidamente atualizado e ter sido enviado ao 

CNPq. 

III – Carta de apresentação (no máximo 350 palavras) demonstrando seu conhecimento na 

identificação de espécies fitoplanctônicas ou zooplanctônicas.  

4 – Datas 

4.1 – As inscrições serão recebidas entre os dias 12 de novembro de 2018 até o dia 30 de 

Novembro de 2018. 

4.2 – A divulgação do resultado será feita até o dia 07 de dezembro de 2018 por email. 

4.3 – A bolsa poderá ser implementada até o dia 31 de janeiro de 2019.  

5 – Processo de seleção 

O processo de seleção será baseado na:  

- Avaliação das habilidades do candidato para identificação das espécies. Essa etapa tem caráter 

eliminatório e classificatório. 

- Avaliação do Currículo, que corresponderá a soma de Log2(X+1) dos artigos publicados entre os 

anos de 2012-2019. No qual, X é igual ao Fator de Impacto (JCR 2018) se o candidato for co-

autor, ou X é igual Fator de Impacto vezes 1,5 se o candidato foi primeiro autor.  

6 – Disposições gerais  

Casos omissos ou não previstos no edital serão avaliados pela coordenação do GT Ecologia 

aquática. 

Goiânia, 09 de novembro de 2018 

Coordenação do GT Ecologia Aquática 

mailto:joao.nabout@ueg.br
mailto:asm.adrimelo@gmail.com

