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3

Parecerista ad-hoc em periódico internacional 10
Parecerista ad-hoc em periódico nacional 5
Parecerista ad-hoc em congressos científicos 5
Participação em Conselho do Sistema Oficial Pú-
blico de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.

5

Participação em Banca de doutorado 10
Participação em Banca de mestrado e de quali-
ficação de doutorado

5

Participação em Banca de monografia de especia-
lização graduação

5

Participação em Banca de seleção de mestrado e
doutorado

5

Participação em Banca de admissão à carreira do-
cente ou cargo público

10

Prêmios e títulos honoríficos atribuídos publica-
mente por instituição acadêmica (desde que rela-
tivos à atividade de ensino e/ou pesquisa)

5

Orientação de tese de doutorado 10
Orientação de dissertação de mestrado 10
Orientação de monografia de conclusão de espe-
cialização

5

Orientação de monografia de conclusão de gradua-
ção

5

Orientação de bolsistas de graduação (iniciação
científica, extensão, iniciação à docência, monito-
ria, estágio)

5

PONTUAÇÃO DO CANDIDATO NO QUADRO C

QUADRO D - ATIVIDADES DE DIVULGAÇÂO DE CIÊNCIA
(nos últimos 5 anos)
(Pontuação máxima: 200 pontos)

Especificação Pontuação Unitária Número de Pro-
dutos

Pontuação
Atribuída

Coordenação de projeto aprovado em edital pú-
blico de divulgação científica;

10 pontos a cada
R$ 10.000,00

Coordenação de programa regular de divulgação
da astronomia ou, astrofísica (observação do céu,
ações de itinerância, palestras, etc.);

30

Oficina/ curso ministrado em eventos de divul-
gação em astronomia ou, astrofísica;

10

Oficina/ curso de astronomia ou , astrofísica mi-
nistrado para professores do ensino fundamental,
médio ou estudantes de licenciaturas;

20

Palestra de divulgação científica em astronomia
ou, astrofísica.

5

Mediação de atividade de divulgação astronomia
ou, astrofísica em evento de divulgação cientí-
fica;

5

Recurso educacional desenvolvido em astronomia
ou astrofísico. (jogos, multimídia, aparatos inte-
rativos, etc.);

20

Organização de evento de divulgação em astro-
nomia ou, astrofísica;

30

Consultoria para projetos de divulgação (exposi-
ção, vídeo, etc.)

20

Entrevista sobre tema de divulgação científica em
astronomia ou, astrofísica (televisão, jornal, ra-
dio);

10

Publicação de divulgação científica em revistas e
jornais de grande circulação;

20

PONTUAÇÃO DO CANDIDATO NO QUADRO D

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

EDITAL No- 1/2012
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

PESQUISADOR ADJUNTO I

O Diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, Unidade de Pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, torna público que estarão abertas, de acordo com a Portaria nº
553 de 8 de dezembro de 2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no
Diário Oficial da União, de 9 de dezembro de 2011, e com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993 e Resolução nº 2, de 23 de novembro de 1994, do Conselho
do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia, em sua sede, à Av. Magalhães Barata, 376, São Braz,
Belém-PA, no período de 30/07/2012 a 24/08/2012 as inscrições ao concurso de provas e títulos para
provimento do cargo de PESQUISADOR ADJUNTO I, da Carreira de Pesquisa do Plano de Carreiras
para a área de Ciência e Tecnologia.

O Concurso será regido por este Edital, promovido pelo Museu Paraense Emílio Goeldi -
MPEG, na cidade de Belém-PA.

1. DO CARGO:
Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
1.1.1. CARGO: PESQUISADOR
1.1.2. CLASSE: ADJUNTO - Padrão I
1.1.3. VAGAS: 07 (SETE) vagas em total, sendo 01 (UMA) para cada área de atuação, exceto

para a área de Botânica - Taxonomia de Fanerógamas que terá 2 (DUAS) vagas, conforme quadro
abaixo.

ÁREAS DE
AT U A Ç Ã O
(Quantidade de
vagas)

FORMAÇÃO R E Q U I S I TO S

1-Arqueologia
Amazônica
(1 vaga)

Título de Doutor
em Arqueologia ou
áreas afins com ên-
fase em Arqueolo-
gia

Ter experiência comprovada em pesquisa na área de Arqueo-
logia de, no mínimo, 03 (TRÊS) anos, incluindo atividades
práticas de campo e análise laboratorial de cultura material e
demais vestígios arqueológicos amazônicos. Ter experiência
comprovada na elaboração, execução, coordenação,

Amazônica supervisão e/ou participação em projetos de pesquisa científica
em Arqueologia, especificamente na região Amazônica. Ter
publicado resultados de pesquisa na área de Arqueologia Ama-
zônica.
Descrição sumária das atividades: Programar, estimular, ge-
renciar e executar estudos e pesquisas científicas, individuais e
institucionais, incluindo pesquisa arqueológica de campo na
Amazônia com tratamento e análise dos vestígios coletados;
análise e interpretação dos dados de campo e laboratório;
executar consultoria institucional em projetos de salvamento
arqueológicos e educação patrimonial; elaboração de relatório
técnico contendo os resultados das pesquisas de campo e la-
boratório; realizar estudo e gerenciamento de coleções; atuar
diretamente na orientação acadêmica e formação de recursos

humanos em CTI; atuar ativamente nos Programas de Pós-
graduação mantidos pelo MPEG individualmente ou em par-
cerias com outras instituições de ensino e pesquisa; publicar
regularmente trabalhos científicos sob a forma de livros, ca-
pítulos de livros, artigos em periódicos indexados de impacto
regional, nacional e internacional; captar recursos para pes-
quisa; representar o MPEG em atividades internas e externas
relacionadas à temática dos estudos indígenas, entre outras ati-
vidades.

2-Estrutura de
Ecossistema e
Uso da Terra
(1 vaga)

Ter Título de Dou-
tor em Geociências,
Ciências Biológi-
cas,

Ter experiência comprovada em pesquisa na área de Geociên-
cias, Ecologia, Agronomia, Biogeografia, Bioclima ou Mudan-
ças Climáticas de, no mínimo, 03 (TRÊS) anos.
Ter experiência comprovada na elaboração, execução, coor-
denação, supervisão e/ou participação em projetos de

Ciências Agrárias,
Ciências Ambien-
tais, Agronomia ou
Engenharia

pesquisa preferencialmente na Amazônia. Ter capacidade de
desenvolver análises quantitativas e integradas, que contribuam
para o melhor entendimento das dinâmicas ambientais e/ou
biológicas, em escala de tempo evolutiva ou atual. Ter pu-
blicado resultados de pesquisa na área de Geociências,

Agricola Ecologia, Agronomia, Biogeografia, Bioclima ou Mudanças
Climáticas em revistas científicas indexadas.

Descrição sumária das atividades: Programar, estimular, captar
recursos, gerenciar e executar estudos e pesquisas científicas,
individuais e institucionais, incluindo pesquisa de campo na
Amazônia, na área de Estrutura de Ecossistema, Ciências Am-
bientais e Uso da Terra ou de recursos naturais. Atuar di-
retamente na orientação acadêmica e formação de recursos hu-
manos em C & T; atuar ativamente nos Programas de
Pós-graduação mantidos pelo MPEG, individualmente ou em
parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa; publicar
regularmente trabalhos científicos sob a forma de livros, ca-
pítulos de livros, artigos em periódicos indexados de impacto
regional, nacional e internacional; representar o MPEG em ati-
vidades internas e externas relacionadas à temática
relacionadas às Ciências da Terra e Ciências Ambientais, entre
outras atividades.

3-Botânica: Fito-
química
(1 vaga)

Título de Doutor
em Química Orgâ-
nica na área de con-
centração de Quí-
mica dos

Ter experiência comprovada em pesquisa na área de Química
de Compostos Voláteis de, no mínimo, 03 (TRÊS) anos. Ter
experiência comprovada na elaboração, execução, coordenação,
supervisão e/ou participação em projetos de pesquisa científica
em Química de Compostos Voláteis. Ter publicado artigos

Produtos Naturais,
ou em Engenharia
Química, ou em
Farmácia Bioquími-
ca, ou em

científicos na área de Química de Compostos Voláteis em re-
vistas científicas indexadas.

Descrição sumária das atividades: Programar, estimular, captar
recursos, gerenciar e executar estudos e pesquisas científicas,

Biotecnologia individuais e institucionais, incluindo pesquisa de campo na
Amazônia, na área de Química de Compostos Voláteis; Publicar
regularmente trabalhos científicos sob a forma de livros, ca-
pítulos de livros, e artigos em periódicos indexados de impacto
regional, nacional e internacional; atuar extração, e
caracterização Química de Compostos Voláteis; atuar direta-
mente na orientação acadêmica e formação de recursos hu-
manos em C & T; atuar ativamente nos Programas de Pós-
graduação mantidos pelo MPEG, individualmente ou em par-
cerias com outras instituições de ensino e pesquisa;
representar o MPEG em atividades internas e externas rela-
cionadas à temática dos estudos fitoquímicos, entre outras ati-
vidades.

4- Botânica-Taxo-
nomia de Faneró-
gamas
(2 vagas)

Título de Doutor
em Botânica, ou em
Ciências Biológi-
cas, ou em Biologia
Ve g e t a l

Ter tese defendida na área de Taxonomia de Fanerógamas e
experiência comprovada em pesquisa de, no mínimo, 03
(TRÊS) anos na referida área. Ter experiência comprovada na
elaboração, execução, coordenação, supervisão e/ou participa-
ção em projetos de pesquisa científica em Taxonomia

ou em Ciências Na-
turais

de Fanerógamas. Ter publicado artigos científicos na área de
Taxonomia de Fanerógamas em revistas científicas indexadas.
Preferencialmente, ter desenvolvido pesquisa na área de Bio-
logia Molecular.
Descrição sumária das atividades: Programar, estimular, captar
recursos, gerenciar e executar estudos e pesquisas científicas,
individuais e institucionais, incluindo pesquisa de campo na
Amazônia, na área de Taxonomia de Fanerógamas; Publicar
regularmente trabalhos científicos sob a forma de livros,
capítulos de livros, e artigos em periódicos indexados de im-
pacto regional, nacional e internacional; atuar na coleta, iden-
tificação e incorporação de amostras no herbário do MPEG;
atuar diretamente na orientação acadêmica e formação de re-
cursos humanos em C & T; atuar ativamente nos Programas
de Pós-graduação mantidos pelo MPEG, individualmente ou em
parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa; repre-
sentar o MPEG em atividades internas e externas relacionadas à
temática dos estudos taxonômicos, entre outras atividades.

5-Zoologia: Taxo-
nomia de Insetos
(1 vaga)

Título de Doutor
em Ciências Bioló-
gicas ou Zoologia
ou Entomologia

Ter tese defendida na área de sistemática de Coleoptera, ou
Lepidoptera, ou Hymenoptera-Apoidea ou Diptera e experiên-
cia comprovada em pesquisa de, no mínimo, 03 (TRÊS) anos
na referida área. Ter experiência comprovada na elaboração,
execução, coordenação, supervisão e/ou
participação em projetos de pesquisa sobre sistemática de um
ou mais dos táxons acima. Ter publicado artigos científicos na
área de sistemática de um ou mais dos táxons acima em revistas
científicas indexadas.
Descrição sumária das atividades: Programar, estimular, captar
recursos, gerenciar e executar estudos e pesquisas científicas,
individuais e institucionais, incluindo pesquisa de campo na
Amazônia, na área de Taxonomia de Insetos (Coleoptera, ou
Lepidoptera, ou Hymenoptera-Apoidea ou Diptera); Publicar
regularmente trabalhos científicos sob a forma de livros, ca-
pítulos de livros, e artigos em periódicos indexados de impacto
regional, nacional e internacional; atuar na coleta, identificação
e incorporação de Insetos na coleção entomológica do MPEG;
atuar diretamente na orientação
acadêmica e formação de recursos humanos em C & T; atuar
ativamente nos Programas de Pós-graduação mantidos pelo
MPEG, individualmente ou em parcerias com outras institui-
ções de ensino e pesquisa; representar o MPEG em atividades
internas e externas relacionadas à temática dos
estudos taxonômicos, entre outras atividades.

6-Zoologia: Taxo-
nomia de Verte-
brados
(1 vaga)

Título de Doutor
em Ciências Bioló-
gicas ou Zoologia

Ter tese defendida na área de sistemática de Mamíferos ou
Peixes-Actinopterygii e experiência comprovada em pesquisa
de, no mínimo, 03 (TRÊS) anos na área referida. Ter expe-
riência comprovada na elaboração, execução, coordenação, su-
pervisão e/ou participação em projetos de pesquisa sobre
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