
 
 
 

Bolsa de pós-doutorado para trabalhar no projeto  
SISTEMAS AGROFLORESTAIS E POLINIZADORES COM ÊNFASE EM CACAU  

no Departamento de Ecologia da UFG e Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável 
 

Disponibilizamos vaga para um bolsista interessado em trabalhar no Departamento de Ecologia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG, Campus Samambaia, Goiânia) junto ao grupo de pesquisa da Dra. Luísa Carvalheiro, 

em colaboração com o grupo de pesquisa da Dra. Tereza Cristina Gianinni, Biodiversidade e Serviços de 

Ecossistema, do Instituto Tecnológico Vale (ITV; http://www.itv.org/). A vaga está ligada ao projeto ITV-UFG 

“SISTEMAS AGROFLORESTAIS E POLINIZADORES COM ÊNFASE EM CACAU”.  

O laboratório do grupo de pesquisa onde o bolsista ficará baseado está ligado ao Programa de Pós Graduação 

em Ecologia e Evolução (PPGEcoEvol) Departamento de Ecologia da UFG (conceito CAPES 7) e possui projetos 

interdisciplinares em temas ecologia de comunidades, ecologia funcional, dinâmica de redes ecológicas e 

agroecologia. O ITV tem se consolidado como uma das instituições de pesquisa em desenvolvimento sustentável 

mais importantes da região Norte do país. O grupo de pesquisa possui projetos multidisciplinares com ênfase em 

desenvolvimento sustentável. 

 
Descrição do projeto 
Espera-se que @ bolsista identifique as principais lacunas existentes nas bases de dados de atributos de insetos 
polinizadores, tendo em conta a sua potencial importância para sistemas agroflorestais; que através de busca 
ativa (bibliografia existente e visitas a coleções) complemente a informação de modo a reduzir essas lacunas e, 
posteriormente, use as bases de dados para avaliar padrões de diversidade funcional e sua relação com variáveis 
ambientais usando técnicas analíticas especificas para bases de dados de coleções; que participe de oficinas de 
trabalho associadas ao projeto a serem realizadas no ITV (Belém) ou UFG (Goiânia). 
 
Descrição das bolsas 

• Bolsa de pós-doutorado no valor de R$ 7.373,10 por mês  
 

A bolsa tem duração de 1 ano, e poderá ser prorrogada dependendo do desempenho do bolsista e a 
disponibilidade de recursos. Início previsto para Fevereiro de 2022. 
 
Habilidades mínimas exigidas 

• Título de doutor(a) com ampla experiência com gestão de grandes bases de dados, experiência com 
manipulação de exemplares de insetos em coleções biológicas. 

 
Habilidades desejáveis 
Experiência com análises de biodiversidade, domínio na utilização de programas como R e QGIS, além de 
(co)autoria em publicações relevantes na área de formação. 
 
Candidaturas 
Interessad@s deverão enviar um único arquivo em formato PDF contendo uma carta de intenções de uma página, 
o endereço do currículo Lattes (atualizado) e a bolsa requerida para lgcarvalheiro@gmail.com (Cc: 
tereza.giannini@itv.org) até o dia 10/01/2022. Valorizamos a diversidade em todas as suas formas, cores e 
crenças. Acreditamos que nossas equipes devem ser o reflexo da pluralidade que existe não só nas comunidades 
em que atuamos, mas no mundo. Por isso, incentivamos a candidatura de grupos pouco representados, 
incluindo mulheres, pessoas negras ou indígenas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQI+. 
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