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Chamada para bolsistas para realização de atividades remuneradas de pesquisa  

O Projeto “Convergence for Innovative Energy Solutions: Empowering Off-Grid Communities 

with Sustainable Energy Technologies” (parceria da Ufopa com Michigan State University – 

Estados Unidos) está selecionando pesquisadores(as) residentes em Santarém-PA e 

proximidades, interessados(as) em participar de trabalho de campo em comunidades da Resex 

Tapajós-Arapiuns, em Santarém-PA. 

O Projeto de Pesquisa reúne engenheiros a pesquisadores de diversas áreas e tem 

como objetivo oferecer soluções para o provimento de energia em sistemas isolados (off-grid), 

discutindo o design do sistema com as comunidades parceiras com base no emprego de painéis 

solares fotovoltaicos e de uma turbina in stream (que funciona com o fluxo do rio, não demanda 

barragens e nem impacta a pesca).  

Atividade 01. Número de vagas: 01 (uma vaga) 

01) Descrição da Atividade: acompanhar a mensuração de velocidade das águas de 

determinados rios/igarapés, bem como a variação dessa velocidade no decorrer das estações 

seca e chuvosa, e coletar dados sobre os sistemas de geração e distribuição de energia instalados 

nas comunidades em decorrência da parceria destas com o Projeto. Fazer Levantamento de 

campo de dados para implantação de sistemas fotovoltaicos nas comunidades parceiras e 

acompanhar o processo de implantação desses sistemas. Viagens a campo ao menos 1 vez por 

mês, com duração de cerca de 7 dias cada viagem. 

Perfil desejado: Graduado(a) ou aluno(a) de graduação (em fase de conclusão) da Ufopa, dos 

cursos de: BI em Ciência e Tecnologia ou Engenharia Física, preferencialmente com foco em 

energias renováveis. 

Período: Julho de 2022 – Junho de 2024. 

Valor: R$ 1.650,00 (mensais). Despesas de viagens a campo cobertas pelo projeto. 

Atividade 02. Número de vagas: até 02 (até duas vagas) 

02) Descrição da Atividade: acompanhar e contribuir na coleta de dados sociais das 

comunidades junto aos pesquisadores da Michigan State University. 

Perfil desejado: aluno(a) de graduação ou mestrado da Ufopa, independente da área de 

formação ou atuação. Preferencialmente alguém da região de estudo (Resex Tapajós-Arapiuns). 

É desejável que o(a) aluno(a) mestrando(a) já tenha experiência em atividade de pesquisa em 

comunidades da região.  

Período: Julho de 2022 – Agosto de 2022. 

Valor para mestrando(a): R$ 1.650,00 (mensais). Despesas de viagens a campo cobertas pelo 

projeto. 

Valor para graduando(a): R$ 800,00 (mensais). Despesas de viagens a campo cobertas pelo 

projeto. 
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Os(as) interessados(as) devem enviar, até o dia 29/04/2022, Curriculum vitae (CV) e carta de 

manifestação de interesse, de preferência no formato PDF, para o Laboratório de Energias 

Renováveis do Instituto de Engenharia e Geociências da UFOPA aos cuidados do Professor 

Lázaro João S. da Silva (laber.ieg@ufopa.edu.br), com cópia para Igor Cavallini Johansen 

(igorcav@unicamp.br) e Karina Ninni Ramos (karinaninni@alumni.usp.br). Os(As) 

candidatos(as) cujas inscrições forem homologadas serão convocados(as) no dia 02/05, por e-

mail, para as entrevistas, preferencialmente presenciais, que ocorrerão nos dias 03/05 e 04/05. 

Em caso de dúvidas, escrever para os e-mails citados acima. 

 

Atenciosamente,  

Professor Lázaro João S. da Silva  
Coordenador do Laboratório de Energias Renováveis (LABER – IEG -UFOPA) 
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