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EDITAL 02/2017 – GRUPO DE PESQUISA ECOLOGIA BENTÔNICA TROPICAL 

 

1) Dados do estágio: 

a) Título: Estágio voluntário no grupo de pesquisa Ecologia Bentônica Tropical. 

b) Período: julho e agosto de 2017. 

c) Horário: 8 – 12h e/ou 14 – 18h (depende da disponibilidade na ficha de inscrição). 

d) Local: Laboratório de Ecologia Bentônica Tropical. 

e) Público Alvo: Discentes do Curso de Engenharia de Pesca e cursos afins. 

f) Carga Horária: 12 horas semanais. 

g) N° de Vagas: 1 (uma) vaga. 

 

2) Objetivos: 

 O grupo de pesquisa Ecologia Bentônica Tropical busca discente(s) interessado(s) em 

desenvolver atividades laboratoriais, com ênfase no processamento de amostras de estudo de 

crescimento de ostras cultivadas. 

O trabalho a ser desenvolvido está cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico - PROPED no projeto “Impacto da anomalia climática El Niño na 

região amazônica: influência no macrozoobentos no litoral paraense, Norte do Brasil”, nº de 

cadastro 022016-604, e o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo estagiário intitula-se 

“Influência do biofouling no crescimento de ostras cultivadas no litoral amazônico”. 

Ressalta-se que, após o processamento das amostras, o discente poderá participar como 

coautor na publicação científica referente a pesquisa desenvolvida. 

 

3) Cronograma 

 

Período de inscrições Até 05/07/2017 

Homologação das inscrições 06/07/2017 

Seleção dos candidatos 
(Obs.: com base na ficha de inscrição) 

07 e 08/07/2017 

Divulgação dos candidatos à entrevista 09/07/2017 

Entrevistas 10/07/2017 

Divulgação do resultado final 12/07/2017 
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FICHA DE INSCRIÇÃO A VAGA DE ESTÁGIO 

Obs.: Encaminhar após preenchimento ao E-mail: rafael@benthos.eu 

Nome: 

Universidade: 

Curso: Semestre (atual): 

Fone:  E-mail: 

Possui estágio: (   )Sim (   )Não 

Link do lattes: 
 

Em que área já trabalhou (ou trabalha): 
 
 
 

Horários disponíveis (12 horas semanais) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã (8 – 12h) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Tarde (14 – 18h) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Disponibilidade de viagens ou práticas aos finais de semana: : (   )Sim (   )Não 

O que pretende com o estágio? (Resumo de até 100 palavras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


