
 

 

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
O PROJETO BALEIA JUBARTE (PBJ) está selecionando estudantes que estejam cursando graduação em 

medicina veterinária, ciências biológicas ou áreas afins (ex: oceanografia, zootecnia, ecologia, etc), para 

participar do Programa de Estágio, que permite ao estagiário acompanhar as atividades relacionadas à 

pesquisa e conservação das baleias-jubarte e outras espécies de cetáceos em Vitória-ES: 

 
1. BASE VITÓRIA – Capital do Espírito Santo 

Período do estágio: 01 de abril a 30 de setembro (tempo de duração: 6 meses) 

 
OS CANDIDATOS DEVEM APRESENTAR: 

● Conhecimentos básicos na área de medicina veterinária, ciências biológicas, oceanografia ou áreas 

afins; 

● Sociabilidade e habilidade para conviver bem com outras pessoas; 

● Experiência com projetos de pesquisa (desejável); 

● Experiência com trabalho de campo 

● Experiência com animais marinhos (desejável); 

● Boa comunicação oral e escrita; 

● Inglês fluente (desejável); 

● Dedicação e entusiasmo, mesmo diante de longos períodos de trabalho de campo; 

● Disponibilidade de permanecer durante TODO o período de estágio (4 - 6 meses); 

● Atestado médico declarando estar apto a realizar as atividades propostas (documento a ser 

apresentado caso for selecionado e no início das atividades). 

 
1. ESTÁGIO - BASE VITÓRIA 

Desenvolvemos atividades diárias com as operadoras de turismo de observação de baleias (whale-watching), 

utilizando como plataforma de pesquisa para coleta de dados científicos, educação ambiental em nosso 

Espaço Baleia Jubarte aberto a visitantes e escolas, atividades externas com grupos e eventos específicos, 

programa de resgate de mamíferos marinhos e cruzeiros de pesquisa regulares na região. Para estagiar em 

Vitória nível fluente no idioma inglês é recomendável. 

 
AS ATIVIDADES DO ESTÁGIO NA BASE DE VITÓRIA INCLUEM: 

 
CRUZEIROS DE PESQUISA: Embarques para pesquisa de baleias-jubarte com observações de 

comportamento, coleta de amostras, fotoidentificação, preenchimento de fichas de campo, gravações de 

bioacústica e auxílio a projetos de pesquisa em andamento. 



 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOIDENTIFICAÇÃO DE BALEIA-JUBARTE: Organização e comparação das fotos obtidas das nadadeiras 

caudais durante cada temporada reprodutiva das baleias-jubarte, com o catálogo de fotoidentificação 

institucional. 

 
WHALE-WATCHING: São realizadas atividades diariamente relacionadas ao Turismo de Observação de 

Baleias, como coleta de dados científicos a bordo das embarcações e palestras específicas sobre as ações do 

PBJ para os participantes (Português e Inglês), assim como atendimento ao público no Espaço Baleia Jubarte. 

 
PROGRAMA DE RESGATE DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS: Atendimento e registro de encalhes de mamíferos 

marinhos. As atividades incluem o auxílio no desencalhe de animais vivos, exames de necropsia em animais 

mortos, coleta de material biológico, estudo e organização do acervo biológico e osteológico. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Desenvolvimento de atividades regulares nas escolas da região, participação em 

eventos e datas comemorativas sensibilizando sobre a importância da conservação marinha e da baleia-

jubarte, atendimento ao visitante e grupos em nosso Espaço Baleia Jubarte. 

 
ATIVIDADES GERAIS: Auxílio na organização, manutenção e conservação de equipamentos (GPS, máquina 

fotográfica e outros), digitação e análise de dados, pesquisa bibliográfica, leitura e interpretação de artigos 

científicos e atividades de educação ambiental. 

 
As atividades dos estagiários serão diversificadas de acordo com a necessidade dos pesquisadores e  

técnicos responsáveis pelas ações desenvolvidas na instituição. Cada um será direcionado e treinado para 

atividades específicas de acordo com suas habilidades e qualificações. Algumas atividades poderão ser 

canceladas em função da disponibilidade de recursos bem como outras atividades poderão ser 

acrescentadas. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para participar do processo seletivo: 

● 1 Curriculum vitae (com telefone e e-mail para contato) 
 

● 1 carta de recomendação (de professores ou orientadores) assinada e com data atualizada 
 

● 1 Carta de apresentação 
 

● Na carta de apresentação o candidato deve mencionar os motivos de interesse no estágio e para 

qual base do IBJ irá concorrer ao processo seletivo de estágio. 

 
Enviar toda a documentação digitalizada em PDF e anexada em uma única mensagem. 

Prazo final para recebimento da documentação: 30 de março de 2023 (23h59) 



 

 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: documentos enviados após o prazo final, serão avaliados para o próximo período de estágio. 

 
BASE VITÓRIA 

Interessados em estagiar na base em Vitória deverão enviar TODA a documentação para: 

ibj.vitoria@baleiajubarte.org.br 

 
SELEÇÃO 

Em uma primeira etapa os candidatos serão pré-selecionados com base na análise da documentação enviada. 

Em uma segunda etapa, será realizada entrevista via telefone ou presencial com os candidatos pré-

selecionados. Notificaremos os candidatos selecionados. Após a seleção, a efetivação do estágio dependerá 

de a Instituição de Ensino possuir convênio com o Instituto Baleia Jubarte, caso não houver este deverá ser 

firmado, e do envio por parte do selecionado de toda a documentação solicitada. 

 
IMPORTANTE!!! 

● Não serão aceitos candidatos com a documentação incompleta e que não estejam vinculados com 

uma Universidade ou Instituto de Ensino através da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 

 
NÃO SERÃO ACEITOS PROFISSIONAIS FORMADOS. 
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