
 

Edital de seleção para novos membros do projeto de pesquisa: 

 “Uso tradicional de animais silvestres medicinais em Bom Jesus – PI e sua 

problemática para a conservação da biodiversidade e disseminação de patógenos” 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O projeto de pesquisa “Uso tradicional de animais silvestres medicinais em Bom Jesus – 

PI e sua problemática para a conservação da biodiversidade e disseminação de patógenos” 

visa documentar o conhecimento da população de Bom Jesus – PI sobre o uso de animais 

silvestres para o tratamento de enfermidade humanas, a fim de analisar as problemáticas 

dessa atividade no âmbito conservacionista e de transmissão de patógenos. Além de 

explorar fatores socioeconômicos e culturais na influência da prática da zooterapia.  

 

A metodologia do projeto será por meio de entrevistas com pessoas da zona urbana e rural 

da cidade de Bom Jesus – PI para se obter os dados do uso de zooterápicos pela população. 

 

Coordenadora: Profa. Dra. Jamylla Guerra. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

Alunos da Medicina Veterinária e Ciências Biológicas da UFPI-CPCE. 

 

3. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas no período de 22 a 26 de setembro de 2021, de quinta à 

segunda, por meio do e-mail: mariliamacdo@gmail.com 

 

4. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 

 

O projeto de pesquisa contará com 10 vagas para alunos de graduação a serem 

preenchidas por meio de processo seletivo. Para se inscrever, os interessados devem 

enviar para o e-mail informado no item 3 deste edital: 

 

a) comprovante de matrícula; 

b) carta de interesse (com no máximo 500 palavras). 

 

Na carta, o candidato deve justificar o interesse em fazer parte do projeto, mencionar o 

interesse, expressar proatividade e compromisso e disponibilidade de tempo. 

No ato da inscrição o candidato deve enviar a carta de intenção e o comprovante de 

matrícula em um único arquivo, no formato PDF. 

 

No domingo será enviado e-mail com data e horário para a entrevista. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

A seleção dos novos membros seguirá os seguintes critérios: 

 

I. Interesse, proatividade e compromisso; 

II. Disponibilidade de tempo; 

III. Entrevista. 

 

6. CRONOGRAMA DO PROJETO  

 

Serão realizados encontros quinzenais regularmente, nos quais deverão estar presentes os 

membros do projeto, a fim de estudar o tema, organizar as atividades e entrevistas com a 

comunidade, bem como analisar os dados coletados. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

Os 10 selecionados, caso houver, serão informados da aprovação no dia 29 de setembro 

de 2022 por meio do e-mail. 

 

 

Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital podem ser 

resolvidas através do e-mail: mariliamacdo@gmail.com. 

 

 

 

 

BOM JESUS – PI, 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Jamylla Mirck Guerra de Oliviera 

Coordenadora do projeto de pesquisa: Uso tradicional de animais silvestres 

medicinais em Bom Jesus – PI e sua problemática para a conservação da 

biodiversidade e disseminação de patógenos 

CPCE/UFPI 
 


