
Estágio remunerado 
para Biólogos Santomenses
Assistente de Campo do Programa Tatô 2021/2022
Informação: Descrição do estágio:

Sumário do Projecto:

Descrição de Projeto: Proteção, Pesquisa e Conservação 
das tartarugas marinhas na ilha de São Tomé.

Local: Cidade de São Tomé, com trabalho de campo nas 
seguintes comunidades: Morro Peixe, Micoló, Santana e 
Porto Alegre

Duração: 6 meses (de 1 de Outubro a 31 de Março)

Data Limite de Candidatura: 31 de Agosto de 2021

O Programa Tatô pretende contribuir para melhorar o 
estado de conservação das tartarugas marinhas, através 
de ações de proteção, de educação ambiental, reforçar a 
capacidade e a autonomização dos parceiros e das equi-
pas nacionais, bem como aconselhar e acompanhar os 
atores nacionais, como parceiros governamentais, socie-
dade civil e privados.

Este programa tem por base três áreas de atuação:

a) Ações de Proteção Direta

b) Campanhas de Formação e de Sensibilização

c) Aprofundamento do Conhecimento Científico

Assim, o objetivo é o de estabelecer um programa de 
monitorização e proteção dos principais locais de deso-
va na ilha de São Tomé, em estreita colaboração com as 
comunidades e entidades locais, promovendo atividades 
de educação ambiental e de promoção da consciência de 
conservação.

Dois assistentes de campo serão formados em técnicas 
de monitorização e de conservação de tartarugas marin-
has e irão desenvolver todas as atividades sob a super-
visão da coordenação técnica programa. As suas princi-
pais responsabilidades incluem:

 Monitorização, medição e marcação de fêmeas ao 
longo de patrulhas noturnas;

 Contagem e identificação de rastos de tartarugas;

  Trasladação, monitorização e exumação de ninhos;

 Participação em ações de sensibilização nas comu-
nidades piscatórias e escolas;

  Participar e apoiar nas atividades de eco-turismo e 
de observação das tartarugas marinhas.

Ajudas de custo:
 Cada estagiário receberá 2.000 dobras por mês.

  A estadia, transporte e alimentação será assegurada 
pelo Programa Tatô durante as atividades de campo no terreno.

Candidatura para esta posição deve incluir os seguintes 
documentos:

1. Carta de motivação com o máximo de 1 página a ex-
plicar a razão pela qual estás interessado neste estágio, 
bem como experiências profissionais relevantes ou apti-
dões que penses que sejam importantes para este cargo.

2. Curriculum Vitae com o máximo de 3 páginas.

As candidaturas devem ser entregues no escritório da As-
sociação Programa Tatô na Avenida Marginal 12 de Julho, 
casa azul, ou enviadas para o e-mail info@programata-
to.pt com o assunto: Estágio Nacional São Tomé 21/22.

Os candidatos que não apresentarem todos os documen-
tos solicitados não serão considerados.

Só os candidatos elegíveis serão contactados.


