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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS – CAMPUS EIRUNEPÉ 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

A equipe do projeto Desenvolvimento rural sustentável na região do Alto Juruá: 

análises, propostas e incentivos às atividades produtivas, vinculado ao PROGRAMA 

DE APOIO À INTERIORIZAÇÃO EM PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

NO AMAZONAS – PAINTER, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Amazonas – IFAM/Campus Eirunepé – Edital nº 003/2020 - PAINTER, 

com duração de 18 meses, torna público o processo de chamada para a seleção de bolsista 

na modalidade Apoio Técnico (AT-III), para integrar a equipe do projeto acima citado. 

Síntese do Projeto: O objetivo do projeto orienta-se no sentido de colaborar para o 

desenvolvimento rural sustentável da região do Alto Juruá-AM, a qual encontra-se 

localizada no sudoeste do estado, sendo formada pelos municípios de Eirunepé, Envira, 

Guajará e Ipixuna. Para tanto, procura-se desenvolver ações de pesquisa e extensão que 

sejam importantes no processo de fortalecimento da agricultura familiar praticada no 

local, enfocando em atividades que possibilitem e visem à transferência de conhecimentos 

e incentivos aos agricultores para a adoção de novas técnicas e tecnologias, ou para o 

aperfeiçoamento daquelas já existentes, e inovações que venham contribuir para melhorar 

o desenvolvimento de suas atividades produtivas, bem como venham contribuir para a 

melhoria das suas condições socioeconômicas. 

 
Objetivo da Bolsa: apoiar o projeto no desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão. 

 

DADOS DA BOLSA  
 

Valor R$: 1.234,00;  

Duração: 17 meses;  

Início: 01 fevereiro de 2021.  

 

REQUISITOS DO BOLSISTA  
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 Profissional de nível médio; 

 Mais de 4 anos de experiência (preferencialmente em atividades de pesquisa e 

extensão); 

 Conhecimento em informática básica (pacote Office);  

 Sem vínculo empregatício;  

 Dedicação de 40 horas semanais;  

 Conhecimento da região do Alto Juruá; 

 Disponibilidade para trabalho de campo; 

 Cadastro na Plataforma do Currículo Lattes do CNPq (atualização nos últimos 6 

meses). 

 

DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO BOLSISTA 

 Levantamento de dados informações de interesse do projeto; 

 Sistematização e organização dos dados e informações coletadas; 

 Redação e análise dos dados e informações; 

 Elaboração de relatórios técnicos; 

 Participação em viagem de pesquisa e de extensão. 

 

INSCRIÇÃO 
 

A requisição de inscrição nesta chamada será feita exclusivamente por e-mail e deverá 

ser encaminhada para irenildo.silva@ifam.edu.br com cópia para 

anabel.rodrigues@ifam.edu.br e joilson.porto@ifam.edu.br entre os dias 7 e 15 de janeiro 

de 2021. No ato da inscrição devem ser anexados ao e-mail:  

 

 Currículo do/a candidato/a, no formato disponível na Plataforma Lattes (Currículo 

Lattes);  

 Carta de Apresentação contendo, no mínimo, os pontos que se seguem:  

 Breve memorial de formação acadêmica e atuação profissional, 

 As perspectivas de atuação no projeto,  

 Experiências em atividades desenvolvidas na região do Alto Juruá. 

 Contato telefônico (chamada e WhatsApp).  

 

mailto:irenildo.silva@ifam.edu.br
mailto:anabel.rodrigues@ifam.edu.br
mailto:joilson.porto@ifam.edu.br


 
 

3 
 

SELEÇÃO 

 

A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista. Ambas são 

classificatórias.  

1 - A análise curricular e a avaliação da Carta de Apresentação configuram a primeira 

etapa da seleção e ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2021;  

2 - As entrevistas ocorrerão por chamada via Google meet de maneira individual nos dias 

21 e 22 de janeiro de 2021. Entretanto, considerando a realidade local, em termos de 

acesso à internet, e a critério da coordenação do projeto, as entrevistas poderão ocorrer 

por chamada de WhatsApp ou chamada de telefone. Ainda, caso as condições de 

biossegurança permitam, as entrevistas poderão ocorrer de forma presencial no Campus 

IFAM/Eirunepé;  

3 - As entrevistas serão previamente agendadas e o candidato será informado via e-mail 

até o dia 20 de janeiro de 2021;  

4 – A escolha do bolsista recairá sobre aquele que melhor satisfazer os requisitos 

pontuados nesta chamada. 

 

CRONOGRAMA 

Atividade Data/período 

Lançamento da chamada 6 de janeiro de 2021 

Inscrições 7 a 15 de janeiro de 2021 

Análise curricular e da carta de apresentação 18 de janeiro de 2021 

Resultado da análise curricular e da carta de 

apresentação 
19 de janeiro de 2021 

Entrevistas 21 a 22 de janeiro de 2021 

Resultado final 24 de janeiro de 2021 

 

Qualquer alteração que se fizer necessária no decorrer do processo será comunicada pela 

coordenação do projeto. 

 

Eirunepé-AM, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 
Irenildo Costa da Silva 

Coordenador do projeto 


