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ERRATA 01 A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital de 
Bolsista, para atuação no âmbito do Projeto National Strategy for the Conservation of Threatened 
Species Project (PROSPECIES) - Estratégia Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de 
Extinção (Projeto GEF-Pró-Espécies), cabendo as seguintes correções:  
 
 
Onde se lê:  
 
Atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas:  
 
Serão desenvolvidas no âmbito do projeto PROSPECIES atreladas à elaboração e implementação 
de Planos de Ação Nacional (PANs) para avaliação do estado de conservação das espécies 
ameaçadas de extinção. 
 
Requisitos obrigatórios: 
 
Mestrado ou Doutorado na área de Botânica ou compatível com a experiência pretendida para a 
vaga; 
 
Experiência (tempo e relevância) e conhecimento: no estudo da flora do Brasil e suas respectivas 
bases de dados/informações; na conservação de espécies; na organização de expedições de 
campo e na coleta, processamento, organização e determinação de material botânico 
 
 
Leia-se: 
 
Atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas:  
 
Serão desenvolvidas no âmbito do projeto PROSPECIES atreladas à avaliação do estado de 
conservação das espécies da flora brasileira. 
 
Requisitos obrigatórios: 
 
Mestrado ou Doutorado nas áreas de Botânica, Ecologia (Conservação, Evolução, Recursos 
Naturais), Biodiversidade, Genética e/ou de Engenharia Florestal (Conservação da Natureza) ou 
compatível com a experiência pretendida para a vaga. 
 
Experiência (tempo e relevância) e conhecimento: em biologia, ecologia, biogeografia, genética 
e/ou conservação de plantas; na organização de expedições de campo e na coleta, processamento 
e organização de dados de biodiversidade 
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Incluímos nas atividades a serem desempenhadas pelo Bolsista pesquisador Analista de 
conservação, a seguinte atividade: 
 
Articular junto aos órgãos do governo, instituições de ensino, pesquisa e extensão, sociedade civil 
e o setor privado, nas esferas federal, estadual e municipal, a implementação de estratégias de 
conservação. 
 
 
 
Petrópolis, 03 de fevereiro de 2023.  
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