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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA MEGAFAUNA 

MARINHA 

 

O Laboratório de Ecologia e Conservação da Megafauna Marinha (ECOMEGA) informa a 

abertura de processo seletivo para participar como bolsista acadêmico do Projeto 

“Avaliação da eficiência da INI 12/2012 e proposta de manejo pesqueiro integrado para 

a conservação da toninha e seu ecossistema no Rio Grande do Sul – Projeto Toninhas”, 

a ser realizada nos termos da DELIBERAÇÃO Nº 048/2017 da COEPEA.  

 

1. DAS VAGAS 

- 02 (duas) vagas para auxiliar nas atividades de estimativa de idades de toninhas 

(Pontoporia blainvillei), no processamento de amostras para estudo de dieta e participar 

das saídas de monitoramento de praia do laboratório, que se estende desde a Lagoa do 

Peixe até o Chuí. 

- Carga horária: 12 horas semanais  

- Valor da Bolsa: R$ 500,00 

- Duração mínima de 3 meses  

 

2. DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

- Laboratório de Ecologia e Conservação da Megafauna Marinha – ECOMEGA/Instituto 

Oceanográfico 

 

3. DOS REQUISITOS 

- Ser aluno regular dos cursos de Oceanologia ou Biologia (Licenciatura ou Bacharelado) 

da FURG; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

Para realização da inscrição os candidatos deverão enviar uma carta de intenção e uma 

cópia do currículo e do histórico escolar para os e-mails silbotta@gmail.com e 

camilacarvalho.bio08@gmail.com até às 23:59 do dia 16 de fevereiro de 2020.  



5. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 

A seleção será baseada na análise do currículo e histórico acadêmico (peso 5) e de uma 

entrevista (peso 5).  

Curriculum Vitae Pont. Unit. Pont. Máx. 

Autoria ou co-autoria de trabalho científico em 
periódico 

10 40 

Autoria ou co-autoria de capitulo de livro 5 15 
Trabalho apresentado em evento científico 2 10 

Participação em evento científico 0,5 10 

Estágios (por semestre) 2 10 

Monitoria em disciplina de graduação (por 
semestre) 

2 10 

Total CV *  10 
Histórico  10 

Entrevista  10 

*ponderado com referência ao candidato com maior pontuação. 

Os horários das entrevistas serão comunicados via e-mail no dia 17 de fevereiro de 

2020. As entrevistas serão realizadas no dia 19 de fevereiro de 2020, no 

ECOMEGA/Instituto Oceanográfico ou via Skype. O resultado final da seleção será 

divulgado até dia 26 de fevereiro de 2020 por e-mail e as atividades se iniciam na 

primeira semana de março de 2020. 

 

Rio Grande, 12 de fevereiro de 2020 

 

Prof. Dr. Eduardo R. Secchi 

Coordenador Projeto Toninhas/FUNBIO-FURG 


