
Vaga Disponível para Bolsista 

Ação Educacional para Capacitação de Agentes Municipais em Proteção e Defesa Civil 

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar especialista ou pesquisador 
que contribua para desenvolver atividades de Capacitação para agentes municipais de 
proteção e defesa civil, no escopo da ação colaborativa entre o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) e a Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (SEDEC) a ser executado em convênio com a Fundação de 
Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE). 

O candidato selecionado deverá contribuir para as atividades do projeto mencionado, 
que tem como objetivo geral a elaboração de um livro eletrônico (e-book) e videoaulas 
sobre a concepção de um sistema de monitoramento e alertas; suas vantagens e 
limitações; além de fornecer, aos agentes locais de Defesa Civil, informações e 
mecanismos para desenvolverem sistemas próprios, com base nas suas capacidades, 
visando ampliar e cooperar com a gestão de riscos e respostas a desastres no Brasil. O 
candidato deve ter qualificação/experiência/conhecimento em pesquisa e 
desenvolvimento em projetos na temática de Desastres Naturais nos quais o foco 
tenha sido a  construção do conhecimento voltado para a redução de vulnerabilidades 
e aumento da percepção de riscos, através de ações de ciência, cidadania e educação.  

Requisitos:  Pesquisador(a), com Título de Doutor(a), e experiência de trabalho 

comprovada de, no mínimo, 06 anos, nas áreas de pesquisa em Ciências Humanas, ou 

Educação ou áreas afins, em especial na Coordenação de projetos na temática de 

Desastres Naturais que envolva educação ambiental e/ou sustentabilidade e 

vulnerabilidades. 

Valor da Bolsa: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

Período da Bolsa: 12 meses. 

Inscrição: O candidato deve encaminhar carta de submissão, em formato livre, 
informando os elementos comprováveis de sua experiência e descrevendo os aspectos 
do seu perfil profissional que possam contribuir para o projeto, incluindo o link de 
acesso para o Currículo Lattes, atualizado. 

Período de inscrição: de 06 a 12 de abril. 

Observação: as cartas de submissão devem ser endereçadas à 
diretor@cemaden.gov.br 

 

 

  

 


