Edital de seleção de bolsa Programa Jornalismo
Científico (JC1) FAPESP/Projeto temático 2016/02018-2
O Centro de Ciência do Sistema Terrestre, localizado no Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) de São José dos Campos - SP, torna pública a seleção de 1
bolsista – Programa Jornalismo Científico (JC-2) para o projeto “Variação Interanual do
Balanço de Gases de Efeito Estufa na Bacia Amazônica e seus controles em um mundo
sob aquecimento e mudanças climáticas - Carbam - Estudo de Longo termo do Balanço
do Carbono da Amazônia”.

1. A quem se destina:
O candidato à bolsa deverá ser profissional diplomado em qualquer área e ter
concluído o curso de Introdução ao Jornalismo Científico, ter fluência em inglês e
gostar de escrever sobre ciência.
A bolsa será concedida após um processo de análise competitivo.

1.1. Do cronograma de seleção:
- inscrições: 7 de fevereiro a 06 de março de 2020;
- convocação por telefone no dia 9 de março de 2020.
- entrevistas: de 11 a 12 de março de 2020.
- resultado: 13 de março de 2020.

1.1.1. Da documentação para inscrição:
- Carta de motivação (máximo 2 páginas),
- Histórico escolar da graduação
- Currículo Lattes
A documentação dever ser enviada para o e-mail: lvgatti@gmail.com (com
cópia para lmarani@gmail.com; stephane.crispim@gmail.com), assunto “Jornalismo
Científico LaGEE (JC-2)” - informar na mensagem um número de telefone para
contato.

2. Da vigência da bolsa:
As bolsas serão concedidas por um período de seis (6) meses, de 1º de abril de
2020 a 31 de outubro de 2020, com dedicação de 20 horas semanais, sem vínculo
empregatício, renovável por mais deis (6) meses.

3. Da especificação das bolsas:
Uma (1) bolsa Programa Jornalismo Científico (JC-2), com valor de R$
2.043,00.

3.1. Requisitos:
- graduação completa;
- ter concluído o curso de Introdução ao Jornalismo Científico;
- fluência em inglês e
- gostar de escrever sobre ciência.

4. Das atribuições dos bolsistas:
O bolsista deverá cumprir o plano de trabalho.

4. 1. Plano de trabalho:
Na bolsa Programa Jornalismo Cientifico o bolsista terá dedicação de 20 horas
semanais ao treinamento, as quais deverá cumprir no Laboratório de Gases do Efeito
Estufa (LaGEE) do INPE de São José dos Campos. Entre as atividades desenvolvidas,
deverá:
- Realizar o levantamento das publicações jornalísticas sobre Mudanças
Climáticas realizadas no Brasil e avaliar o estado da difusão das informações científicas
e de resultados de projetos de pesquisa em Mudanças Climáticas já realizadas na
Amazônia.
- Produzir material jornalístico e de divulgação adequada e sistemática em
diversos meios sobre a ciência das Mudanças Climáticas Globais e a Floresta
Amazônica, voltada principalmente para o público não especializado, com foco
principal na contextualização dos objetivos deste projeto.

– Montar e manter atualizado, com postagem das matérias de divulgação
cientifica do grupo, com produções gráficas, como capas e infográficos, o website do
Laboratório de Gases do Efeito Estufa (LaGEE) dentro do site do CCST/INPE, por
meio de ferramentas gratuitas na internet, incluindo a proposta gráfica.
O bolsista selecionado irá atuar em uma equipe multidisciplinar, formada por
pesquisadores, técnicos e estudantes das instituições envolvidas.

5. Do início das atividades:
O candidato selecionado deverá iniciar suas atividades no dia 1º de abril de
2020. O bolsista deverá ter conta corrente no Banco do Brasil.

