
O Projeto Temático Coletar, identificar, Processar, Difundir. O Ciclo Curatorial e a produção do 
conhecimento, desenvolvido na Universidade de São Paulo (integrantes: Museu de Arte 
Contemporânea, Museu de Zoologia, Museu Paulista, Museu de Arqueologia e Etnologia e 
Instituto de Física e UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas) e financiado pela FAPESP 
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, oferece 1 (uma) bolsa de pós-
doutorado, com duração de 12 meses, para doutores com destacada pesquisa.
A pesquisa será desenvolvida no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, em São 
Paulo –SP. Buscamos candidatos capazes de desenvolver pesquisas conforme edital abaixo:

Edital
Bolsa de PD em Sistemática de Hymenoptera
Área do conhecimento: Sistemática, Evolução e Biologia de Hymenoptera
Número do processo FAPESP: 2017/07366-1
Projeto: Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de 
conhecimento
Título da Bolsa: Preenchendo lacunas de conhecimento de espécies de Hymenoptera da 
região Neotropical 
Área de atuação: Sistemática de Hymenoptera
Quantidade de vagas: 1
Início: 01/03/2022
Pesquisador principal: Carlos Roberto Ferreira Brandão
Unidade/Instituição: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
Data limite para inscrições: 18/02/2022
Localização: Avenida Nazaré, 481, Ipiranga, CEP 04263-000
São Paulo, SP, Brasil
E-mail para inscrições: hymenoptera.mzusp@gmail.com

Resumo
O Laboratório de Hymenoptera do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo oferece 
uma vaga de pós-doutoramento na área de Sistemática, Evolução e Biologia de Hymenoptera 
com bolsa financiada pela Fundação de Pesquisa de São Paulo (FAPESP). A bolsa está vinculada
ao Projeto Temático "Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de
conhecimento" que tem como objeto de estudo central o ciclo curatorial que envolve um 
conjunto de procedimentos e práticas dentro dos museus, desde a incorporação de acervo até 
a difusão do conhecimento. A vaga está disponível aos candidatos com experiências em 
estudos de taxonomia, biodiversidade e processos curatoriais de insetos da ordem 
Hymenoptera, com foco no estudo de abelhas, vespas e/ou formigas.
A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O candidato selecionado receberá Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP no valor de R$ 7.373,10 mensais e Reserva Técnica. A Reserva 
Técnica de Bolsa equivale a 15% do valor anual da bolsa e tem o objetivo de atender a 
despesas diretamente relacionadas à pesquisa. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd. 

Pré-requisitos obrigatórios:
- Ter obtido o título de doutor na área correlata ao projeto há menos de sete anos;
- Disponibilidade para iniciar as atividades de pesquisa imediatamente;
- O selecionado deverá residir em São Paulo (SP) e se dedicar exclusivamente à pesquisa.

Qualidades desejáveis:
- Experiência com curadoria de acervos de Hymenoptera em meio líquido e seco;
- Experiência com informatização de dados dos espécimes e disponibilização das informações 
em base dados;



- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita;
- Artigos publicados em periódicos revisados por pares.

Atividades a serem desenvolvidas:
- Processar (triar, montar e rotular), identificar e fotografar espécimes;
- Informatizar os dados associados aos espécimes;
- Realizar análises comparativas de diversidade;
- Desenvolver relatórios anuais exigidos pela FAPESP;
- Redação e publicação de artigos científicos;
- Divulgação dos resultados obtido em eventos científicos;
- Participar das reuniões regulares do grupo;

Inscrições:
Os interessados em se inscrever no processo seletivo deverão enviar aos cuidados do Prof. Dr. 
Carlos Roberto Ferreira Brandão no endereço eletrônico hymenoptera.mzusp@gmail.com, 
com o assunto "PD Fapesp Sistemática Hymenoptera":
- Curriculum Lattes em formato PDF (extraído da Plataforma Lattes – www.cnpq.br/lattes, se 
brasileiros; ter o currículo neste formato não é exigência para candidatos estrangeiros);
- Carta de apresentação em uma (01) página indicando a razão de interesse na bolsa e com um
breve relato de sua experiência;

Calendário:
- Inscrições e envio dos documentos via internet: até 18 de fevereiro de 2022
- Divulgação dos candidatos selecionados: até 23 de fevereiro de 2022;
- Em caso de desistência do pós-doutor após a implementação da bolsa, o candidato 
classificado em seguida será chamado.



The Thematic Research Project "Collect, identify, describe, exhibit. The curatorial cycle and the 
production of knowledge", developed at the University of São Paulo (members: Museu de Arte
Contemporânea [Museum of Contemporary Art], Museu de Zoologia [Museum of Zoology], 
Museu Paulista [Paulista Museum], Museu de Arqueologia e Etnologia [Museum of Archeology
and Ethnology] and Instituto de Física [Institute of Physics], besides UNICAMP and UNESP) and 
financed by FAPESP – São Paulo Research Foundation, offers 1 postdoctoral fellowship, 12-
month period, for doctorates with outstanding research.
The research will be developed at the University of São Paulo, São Paulo, Brazil. We are looking
for candidates who are capable of developing research on one of the lines below:

Call notice for second line
Post-doctoral Fellowship in Systematic of Hymenoptera
Field of knowledge: Systematics of Hymenoptera
FAPESP process: 2017/07366-1
Project title: Collect, identify, describe, exhibit. The curatorial cycle and the production of 
knowledge
Working area: Systematic of Hymenoptera
Number of places: 1
Start: 01/03/2022
Principal investigator: Carlos Roberto Ferreira Brandão
Unit/Institution: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
Deadline for submissions: 18/02/2022
Locale: Avenida Nazaré, 481, Ipiranga, CEP 04263-000
São Paulo, SP, Brasil
E-mail for proposal submission: hymenoptera.mzusp@gmail.com

Summary
The Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, offers a postdoctoral position in the area 
of Systematics of Hymenoptera with a scholarship financed by Fundação de Pesquisa de São 
Paulo (FAPESP). This vacancy is linked to the Thematic Research Projetct " Collect, identify, 
describe, exhibit. The curatorial cycle and the production of knowledge", which has its central 
study object the curatorial cycle that involves a chain of procedures and practices inside 
museums, from the moment of incorporation of objects to its exhibition. Candidates must 
have prior experience in taxonomy, biodiversity and curatorial processes of insects of the 
order Hymenoptera, focusing on the study of bees or ants.
This vacancy is open to Brazilians and foreigners. The selected candidate will receive a FAPESP 
Post-Doctoral Fellowship of R$ 7.373,10 per month and Technical Reserve in which equivalent 
to 15% of the annual value of the scholarship and is intended to cover expenses directly 
related to the research. More information on the FAPESP Postdoctoral Fellowship is available 
at www.fapesp.br/bolsa/pd.

Mandatory prerequisites:
- Doctor’s degree in the area related to the project, obtained less than seven years ago;
- Availability to star immediately;
- The selected candidate must live in São Paulo (SP, Brazil) and dedicate exclusively to 
research.

Desired qualities:
- Experience with methodologies in the management of collections of Hymenoptera;
- Experience with digitization of specimens data and making it available on the Internet;
- Excellent oral and written communication skills;
- Articles published in peer-reviewed journals.



Activities to be developed:
- Process, prepare, identify and photograph specimens;
- Digitization of specimens data;
- Accomplish comparative analyzes of diversity;
- Develop annual reports required by FAPESP;
- Write scientific papers;
- Dissemination of results obtained in scientific events;
- Participate in regular group meetings;

Applications:
Those interested in applying for the selection process should send the documents listed below 
to the care of Professor Carlos Roberto Ferreira Brandão in the email 
hymenoptera.mzusp@gmail.com, with the subject "PD FAPESP Systematics of Hymenoptera"
- Curriculum Lattes in PDF format (extracted from the Lattes Platform – www.cnpq.br/lattes, if 
Brazilians; having the curriculum in this format is not required for foreign applicants);
- Cover letter (1 page) indicating the reason for interest in the scholarship and with a brief 
report of their experience in the area related to the project.

Calendar:
- Applications through e-mail: until February 18th;
- Dissemination of the results: until February 23th;
- In case of withdrawal of the first place, the candidate ranked next will be called.


