ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTAGÊNESE E GENÔMICA
AMBIENTAL (MutaGen-Brasil)
Edital De Seleção
Comissão de Jovens Cientistas - MutaGen - Brasil
Biênio 2022-2024

A Comissão de Jovens Cientistas da Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental
(MutaGen-Brasil) torna público o edital de seleção para quatro (4) novos membros. O objetivo do
Comitê é estimular a interação/integração entre estudantes de graduação, pós-graduação e jovens
pesquisadores membros da MutaGen-Brasil, promovendo a divulgação de informações, discussão de
oportunidades para o desenvolvimento da carreira e troca de experiências, fortalecendo a
Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental e as diferentes áreas de investigação
que a Associação abrange. Abaixo seguem os itens que detalham o processo de seleção.

1. As ações e atribuições dos novos membros são: i) representar os estudantes (sócios) levando
suas demandas para diretoria da sociedade; ii) promover atividades de interação para inserção
de novos estudantes sócios na MutaGen (ex: Lives e Entrevistas); iii) manter e promover as
redes sociais da MutaGen; iv) auxiliar as atividades realizadas pela sociedade (ex: Congresso
MutaGen ou Simpósios)

2. O presente edital visa o processo de seleção para preenchimento de 4 (vagas) vagas titulares na
Comissão de Jovens MutaGen (2022 – 2024), sendo preferencialmente cada membro
representando uma das seguintes regiões do Brasil:
- Sul
- Centro-Oeste
- Nordeste
- Norte

3. Requisitos para candidatura:
3.1 Ser sócio (“Doutorando” ou“Pós-doutorando”) da MutaGen-Brasil, em dia com as anuidades.
3.2 Possuir idade inferior a 40 anos até o dia 31/12/2024 (ano de encerramento do mandato
pretendido).
3.3 Estar envolvido em atividades inerentes a qualquer área da MutaGen-Brasil (disponiveis no
website).
3.4 Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes .
3.5 Participar efetivamente do Comitê de Jovens durante a vigência do cargo. Em caso de
impossibilidade, o presidente do referido Comitê deverá ser notificado previamente.
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3.6 Estar ciente e concordar com os objetivos, ações, obrigações e critérios de seleção dos membros
do Comitê de Jovens.
4. As inscrições estarão abertas das 00h (Horário de Brasília) do dia 04 de março de 2022 às 23h59
(Horário de Brasília) do dia 25 de março de 2022.

5. Os interessados

em candidatar-se

deverão enviar para

o endereço de e-mail

mutagenjovem@gmail.com uma cópia em formato PDF dos seguintes documentos:
– Comprovante de Quitação da Anuidade 2021 da MutaGen (Disponível no site)
– Carta de Interesse ( d escrição dos motivos pelos quais gostaria de integrar o Comitê
de Jovens da MutaGen no Biênio 2022-2024; máximo 1 página)
– Link do Currículo Lattes (atualizado) inserido na Carta de Interesse

6. Documentações enviadas via correio ou via e-mail para qualquer outro endereço vinculado à
MutaGen-Brasil ou após o prazo NÃO serão consideradas.

7. Cronograma:
04/03/2022 – 25/03/2022

Período de inscrições via e-mail

28/03/2022 – 31/03/2022

Período de avaliação das candidaturas pela Comissão
Avaliadora
Divulgação dos selecionados no site da MutaGen e nas

01/04/2022

mídias sociais.

8. A Comissão de Avaliação desta seleção será composta pelos seguintes membros:
- Diego Luís Ribeiro (ICB/USP)
- Carlos Fernando Araujo Lima (UNIRIO/RJ)
- Deborah Arnsdorff Roubicek (CETESB/SP)
9. Para esclarecimento de quaisquer informações, por favor entrar em contato pelo e-mail
mutagenjovem@gmail.com ou mutagen-brasil@mutagen-brasil.org.br
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