
EDITAL PARA SELEÇÃO DE 
BOLSISTAS PARA PROJETO DE PESQUISA

O Projeto Muriqui de Caratinga, coordenado pela Dra. Karen B. Strier - University of Wisconsin-Madison, em 
colaboração com Dr. Sérgio L. Mendes - Universidade Federal do Espírito Santo, realiza pesquisas científicas e 
ações pela conservação dos muriquis há mais de 38 anos. O Projeto é desenvolvido na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala (RPPN-FMA) em Caratinga, Minas Gerais. Ele tem como objetivo o 
monitoramento sistemático em longo prazo da população de muriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) e 
promove, também, a capacitação de jovens profissionais brasileiros interessados nas áreas de primatologia, 
ecologia comportamental e conservação. 

A RPPN-FMA é localizada em área remota, a aproximadamente 30 km da cidade mais próxima (Ipanema-MG) 
e a cerca de 50 km da cidade de Caratinga-MG.  

O objetivo deste edital é a contratação de bolsistas, com preferência para alunos recém-graduados, para auxiliar 
no projeto de pesquisa Muriqui de Caratinga. 

1. DESCRIÇÃO DA BOLSA

As bolsas terão como referência os valores da tabela vigente do CNPq e devem refletir a formação e a 
experiência do bolsista. Os contratos com os bolsistas e a administração das bolsas serão feitos pela 
Conservação Internacional do Brasil.  

• Vigência: de 01 de junho de 2021 a 31 de julho de 2022 (duração de 14 meses).
• Requisitos: os bolsistas terão dedicação exclusiva ao projeto e residirão na RPPN Feliciano Miguel

Abdala.
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• Benefícios: bolsa de pesquisa, alojamento completo, ajuda de custo para alimentação.
• Vagas: até 04 (quatro).

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA

1. Cópia de diploma ou declaração de conclusão de curso – curso de biologia ou áreas afins.
2. Cópia do currículo lattes atualizado.
3. Carta relatando sua experiência de campo, suas qualificações* e seu interesse no projeto.
4. Carta de recomendação.
5. Carteira nacional de habilitação (CNH categoria B).

*São qualificações desejáveis:
• Experiência em trabalhos de campo ou com outras áreas de pesquisa relevantes.
• Experiência em estudos com primatas e afinidade por observar os animais em vida livre.
• Maturidade, responsabilidade, capacidade de aceitar orientações, boa saúde e condição física e

psicológica para trabalhar sozinho(a) diariamente na mata, em relevo acidentado, sob condições
ambientais variáveis (chuva, calor, insetos, etc).

• Capacidade para conviver com os demais pesquisadores.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção compreende duas etapas. A primeira de avaliação da documentação necessária e a 
segunda de avaliação em campo, na Reserva Particular do Patrimônio Natural-Feliciano Miguel Abdala (RPPN-
FMA). 

3 .1. Primeira etapa: avaliação da documentação 

Serão considerados elegíveis os candidatos que apresentarem todos os documentos listados no item 2 
acima. O prazo para envio dos documentos é até dia 30 de janeiro de 2021. 

Os documentos devem ser enviados por e-mail para Dra. Karen B. Strier (e-mail: kbstrier@wisc.edu), 
com cópia para a coordenadora assistente, Dra. Carla Possamai (e-mail: carlapossamai@gmail.com). 

3 .2. Segunda etapa: avaliação de campo 

Os candidatos selecionados na 1ª etapa serão convidados para participarem da avaliação de campo. 
Cada candidato deverá acompanhar o trabalho desenvolvido pelos bolsistas residentes por dois dias 
completos, para avaliação das condições físicas e de sua capacidade para participar do projeto.  

Local: Reserva Particular do Patrimonio Natural – Feliciano Miguel Abdala (RPPN-FMA), município de 
Caratinga, Minas Gerais.  
Serão fornecidas informações de como chegar à RPPN. 

Atenção: as despesas com viagem e estadia na Reserva durante o período de avaliação serão custeadas 
pelo próprio candidato. 

4. RESULTADOS

Os candidatos selecionados para compor a equipe de novos pesquisadores serão contatados via e-mail pela 
coordenadora do projeto, Dra. Karen B. Strier, ao final do processo de seleção, previsto para o final de março 
de 2021. 

ATENÇÃO  PARA  O PRAZO  PARA  PARTICIPAR  DA SELEÇÃO: 
Período de envio da documentação: ATÉ DIA 30 de JANEIRO de 2021. 
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