
Perguntas e respostas à 23ª Chamada de Bolsas de Pesquisa do GEF Mar 
 
 

1. Gostaria de saber se para a vaga publicada "C5 (EGUCs)", no qual é necessário pós-
graduação lato sensu, pode concorrer quem tem Mestrado stricto sensu em uma das 
áreas exigidas (oceanografia). 
 
Resposta: Sim, mestrado lato sensu é a qualificação mínima requerida. 

 
2. Onde devo inserir a informação de que já participei anteriormente de chamadas do 

Projeto GEF Mar.  
 
Resposta: Um campo específico para este item foi inserido no formulário de inscrição, 
onde caso o candidato já tenha sido bolsista do Projeto GEF Mar, deve-se informar o 
nome da vaga, localidade e período de recebimento da bolsa. 

 
3. Estou finalizando neste semestre (2021.2) o bacharelado em Oceanografia e gostaria de 

saber qual tipo de comprovação com Educação Ambiental está sendo requerida para 
concorrer a bolsa de Apoio técnico científico - Apoio T. Científico I13 (CGPEQ-PESCA) 
para a Reserva Extrativista Marinha do Corumbau - Prado/BA? Fazer parte de coletivo 
de Educação Ambiental é suficiente? ou apenas com comprovação de cursos, 
especialização? 
 
Resposta: De modo geral, os candidatos(as) serão avaliados e classificados segundo 
adequação essenciais e desejáveis para a vaga como experiência (tempo e relevância) 
em trabalhos equivalentes ao objeto da vaga, formação complementar à exigida para 
vaga, entre outro, mediante documentos que possam comprovar a validade das 
informações.  

 

4. Para vagas nível médio precisa enviar algum documento escolar de 
conclusão   ou apenas o currículo basta? 
 
Resposta: Sim, porém o comprovante de formação/escolaridade será solicitado apenas 
para os candidatos que forem selecionados. Ou seja, nesta etapa de inscrição, não é 
necessário o envio. 

 
5. Estou cursando o 10° período de Engenharia de Pesca na UFRPE, irei concluir meu curso 

no fim deste ano, gostaria de saber se posso me candidatar a uma vaga para quem é 
graduado. 
 
Resposta: Sim, visto que o início das atividades dos bolsistas selecionados está previsto 
para janeiro de 2022. Portanto, no início de janeiro os candidatos selecionados deverão 
enviar o comprovante de escolaridade requerido. 
 

6. Eu gostaria de saber se pessoas que estão cursando a faculdade e concluirão o curso 
ainda nesse ano podem se inscrever na vaga. 
 
Resposta: Sim, visto que o início das atividades dos bolsistas selecionados está previsto 
para janeiro de 2022. Portanto, no início de janeiro os candidatos selecionados deverão 
enviar o comprovante de escolaridade requerido. 

 



7. Olá, gostaria de saber para quando é o início das atividades, caso o candidato seja 
selecionado? 
 
Resposta: O início das atividades está previsto para a segunda quinzena de janeiro de 
2022. 

 
8. Mesmo que o candidato não resida nas cidades das vagas, mas tenha disponibilidade 

para mudança...este pode se candidatar? 
 
Resposta: Sim, pois o processo seletivo é público e a partir da formalização e assinatura 
do contrato, previsto para janeiro de 2022, os candidatos(as) deverão estar em 
condições de executar as atividades previstas em seu Plano de Trabalho, seguir ao 
disposto no Manual de Orientações Gerais para Contratação de Bolsas de Pesquisa pelo 
Funbio – para o Projeto GEF Mar e na Política de Bolsas do Funbio, documentos que 
serão disponibilizados após a formalização do contrato de Bolsa de Pesquisa. 

 
9. Estou tentando me inscrever para a vaga " Bolsas - Apoio Científico I – Valor R$ 

2.000,00" [Apoio T. Científico I13 (CGPEQ-PESCA)]. Porém quando vou selecionar a 
opção de vaga no formulário de inscrição o código I13 não aparece como Apoio técnico, 
mas sim como Iniciação Científica (35 Apoio T. Científico I13 (CGPEQ-PESCA) RESEX do 
Corumbau Iniciação Científica - IC R$ 800,00). Gostaria de saber como devo proceder 
para realizar minha inscrição.  
 
Resposta: Este erro já foi corrigido e a vaga já está disponível para seleção. 

 
10. Gostaria de saber se a pontuação de "Formação acadêmica complementar à exigida 

para a vaga" corresponde especificamente à pós-graduação ou se cursos na área já são 
considerados formações complementares. 
 
Resposta: Nesse quesito, a comprovação inclui vários cursos certificados.  Sendo assim, 
de acordo com os requisitos e atividades da vaga almejada, os candidatos(as) poderão 
apresentar diplomas de graduação e pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e 
doutorado), certificados  de pós-graduação Lato Sensu (especialização e MBA), 
comprovação de experiência prática (tempo e relevância) em trabalhos equivalentes ao 
objeto da vaga, além de outros documentos oficiais que comprovem aprimoramento  
acadêmico ou profissional. 

 
11. Em relação à vaga de Apoio T. Científico II2 (CGPEQ-PESCA) na RESEX Marinha da Lagoa 

do Jequiá, diz que: "É indispensável que o(a) candidato(a) seja residente em Jequiá da 
Praia, Coruripe ou Roteiro e tenha experiência de trabalho na região da Resex." Tendo 
eu a possibilidade de mudança para essas cidades, estou inclusa nesse requisito 
indispensável? 
 
Resposta: Sim, pois o processo de seleção é público e aberto a todos(as) candidatos(as), 
desde que tenha disponibilidade para residir nas localidades da vaga a partir da 
formalização e assinatura do contrato - previsto para janeiro de 2022; e desde que 
estejam em condições de executar as atividades previstas em seu Plano de Trabalho; 
seguir ao disposto no Manual de Orientações Gerais para Contratação de Bolsas de 
Pesquisa pelo Funbio – para o Projeto GEF Mar e na Política de Bolsas do Funbio, 
documentos que serão disponibilizados após a formalização do contrato de Bolsa de 
Pesquisa. 



 
12. As atividades serão realizadas de forma remota ou já está liberado trabalho de campo e 

atividades presenciais? 
 
Resposta:   As atividades previstas em seu plano de trabalho serão desempenhadas de 
acordo com o expediente e rotina de trabalho exigidos para a gestão da unidade de 
conservação, respeitando as medidas preventivas para a redução dos riscos de 
contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. 

 
13. Está previsto algum auxílio como vale transporte, alimentação, moradia ou somente o 

valor da bolsa? 
 
Resposta: Não, apenas os custos relacionados às atividades do bolsista que serão 
custeados pelo projeto. Ou seja, no caso de deslocamentos ou viagens para realização 
de alguma atividade, os custos com transporte, alimentação e hospedagem deverão ser 
custeados pelo projeto GEF Mar. 

 
14. Para as atividades referentes ao Revis Ilha dos Lobos, quais seriam as viagens previstas?  

 
Resposta: As viagens serão realizadas de acordo com as atividades previstas no plano 
de trabalho e de acordo com a rotina exigidas para a gestão da unidade de conservação, 
respeitando as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o 
coronavírus, causador da COVID-19. 

 
15. Os contratados poderão estar estudando (realizando doutorado, por exemplo). Poderão 

ter seu horário ajustado para comparecer às aulas? 
 
Resposta: Os contratados deverão contar com disponibilidade para cumprir as 
atividades previstas plano de trabalho, conforme carga horária exigida para vaga, 
prevista no Anexo I do Edital da 23ª Chamada e de acordo com o que preveem o Manual 
de Orientações Gerais para Contratação de Bolsas de Pesquisa pelo Funbio – para o 
Projeto GEF Mar e a Política de Bolsas do Funbio, documentos que serão 
disponibilizados após a formalização do contrato de Bolsa de Pesquisa. 

 
16. Os contratados poderão pedir dispensa para participar de eventos científicos? 

 
Resposta: Os contratados deverão contar com disponibilidade para cumprir as 
atividades previstas plano de trabalho, conforme carga horária exigida para vaga, 
prevista no Anexo I do Edital da 23ª Chamada e de acordo com o que preveem o Manual 
de Orientações Gerais para Contratação de Bolsas de Pesquisa pelo Funbio – para o 
Projeto GEF Mar e a Política de Bolsas do Funbio, documentos que serão 
disponibilizados após a formalização do contrato de Bolsa de Pesquisa. 

 
17. O que devo preencher no campo “PERÍODO DE RECEBIMENTO DA BOLSA”? 

 
Resposta: Esta informação é exclusiva aos candidatos que já foram bolsistas do projeto 
GEF Mar. Estes, devem indicar o nome da vaga, a localidade e o período que recebeu o 
benefício da bolsa de pesquisa. 

 
18. Já fiz seleção anteriormente para ser bolsista do GEF Mar, contudo não pude assumir a 

vaga, pois, na época, surgiu um problema de saúde da família e fiquei sem 
disponibilidade. Devo informar isso no questionário de inscrição? 



Resposta: Não. Esta informação é exclusiva aos candidatos que já foram bolsistas do 
projeto GEF Mar. Estes, devem indicar o nome da vaga, a localidade e o período que 
recebeu o benefício da bolsa de pesquisa. 
 

19. Em qual formato Lattes devo enviar o PDF do currículo, uma vez que a plataforma 
oferece diferentes versões de apresentação? 
 
Resposta:  Os currículos formato Lattes poderão ser encaminhados por meio de link ou 
por meio de arquivo em formato PDF, de modo que as informações estejam legíveis. 

 
20. Funcionário público em período de licença sem vencimento pode concorrer à bolsa?  

 
Resposta: Não. O caso não se enquadra nas exceções das proibições previstas no 
Manual de Bolsas do projeto. 

 
21. Como saber se a inscrição por meio do Formulário de Inscrição online 

(https://www.fundep.ufmg.br/gefmar/) foi realmente efetivada? Pois, após preencher 
os dados, o site apenas atualiza, não retornando algum comprovante ou mensagem de 
confirmação de inscrição. 
 
Resposta: Finalizada a inscrição, aparece uma mensagem de confirmação, conforme 
abaixo. 

 

 
 

 

https://www.fundep.ufmg.br/gefmar/

