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VAGA PARA TÉCNICO/A DE MONITORAMENTO DE PEIXES-BOIS JÚNIOR 
 

A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), através do 
Programa de Mamíferos Marinhos (PMM), está abrindo 01 (uma) vaga para TÉCNICO/A DE 
MONITORAMENTO JÚNIOR. Veja abaixo as informações para cada cargo. 
 

1. Função: 
 

A responsabilidade principal do cargo é a realização do monitoramento diário dos peixes-bois 
soltos em ambiente natural no município de Icapuí/CE, acompanhando o deslocamento e a 
situação dos animais ao longo do litoral do Ceará, Rio Grande do Norte ou outras regiões. 

 
2. Atividades 

 
• Realizar o monitoramento diário dos peixes-bois soltos, por meio de sistema VHF e 

sistema satelital. O monitoramento poderá ser efetuado embarcado, em veículo 
tracionado ou a pé, das praias e falésias, a depender da localização do animal. 

• Realizar intervenções, caso necessárias, por meio de mergulhos livre ou autônomo nos 
animais monitorados; 

• Participar de operações de captura dos animais soltos para realização de manejo, 
tratamento médico, troca de equipamento de telemetria ou outras intervenções 
necessárias; 

• Auxiliar no manejo e transporte dos animais em adaptação no cativeiro de aclimatação, 
caso necessário, conforme solicitação da coordenação; 

• Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre atividades desempenhadas, de 
acordo com solicitação da sua coordenação; 

• Participar, eventualmente, de resgates de peixes-boi-marinho na região, soltos ou 
nativos, vivos ou mortos; 

• Auxiliar no planejamento e participar de atividades de pesquisas diversas promovidas 
pelo PMM; 

• Adquirir equipamentos e insumos necessários para execução da atividade; 
• Realizar manutenção nos equipamentos de telemetria; 
• Providenciar manutenções no veículo e embarcação de monitoramento; 
• Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho, dados e 

imagens; 
• Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar 

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; 
• Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da base; 
• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação de seu 

coordenador; 
• Participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade, 

conforme acordado com seu coordenador. 
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3. Pré-requisitos 

 
• Nível superior completo em Ciências Biológicas, Oceanografia e áreas afins, com 

diploma aceito pelo MEC; 
• Disponibilidade para viajar e para trabalhar em horários flexíveis e jornadas 

prolongadas; 
• Ter experiência de estágio ou profissional com telemetria de pelo menos 3 meses; 
• Ter conhecimentos em programas de sensoriamento remoto (ex.: ArcGIS e outros); 
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida; 
• Registro válido no Conselho Regional de Classe; 
• Ter um bom condicionamento físico e saber nadar. 

 
4. Outros requisitos desejáveis 

 
• Curso de mergulho autônomo; 
• Ter carteira de Arraes Amador ou categoria superior emitida pela Capitania dos Portos. 
• Ser responsável, pontual, organizado, ter iniciativa e ser comprometido com o trabalho; 
• Bom relacionamento interpessoal e dinamismo; 
• Bons conhecimentos de Informática, principalmente nos aplicativos do Microsoft 

Office. 
 

5. Regime de trabalho 
 
• 40 horas semanais  
• Local de trabalho: Base de Apoio em Icapuí/CE 

 
6. Contratação 

 
• CLT, Salário Bruto R$ 2.700,00 + adicional de sobreaviso (21%) + insalubridade 
• Benefícios: almoço no local de trabalho, seguro de vida, plano de saúde 

 
7. Seleção 

 
• Documentos: currículo lattes (em pdf), diploma de graduação, carta de intenção. Os/As 

candidatos/as devem enviar a documentação para o email selecao@aquasis.org com 
título  “SELEÇÃO TÉCNICO/A MONITORAMENTO” até o dia 14/01/2022; 

• Uma carta de recomendação de profissional da área do edital (resgate,  
monitoramento, telemetria ou pesquisas com fauna silvestre). Solicitar o envio da carta 
pelo/a recomendante diretamente para o email selecao@aquasis.org com o título 
“NOME DO CANDIDATO/A – SELEÇÃO TÉCNICO/A MONITORAMENTO” até o dia 
14/01/22; 
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• Os/As pré-selecionados/as serão contatados/as para participar de uma entrevista 
virtual no dia 18/01/22; 

• Divulgação do resultado em 19/01/22. 
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos telefones (85) 3113-2137 e (85) 99188-2173 
ou pelo email selecao@aquasis.org  


