
AFEX field research assistant job description  
 
We are looking for two highly motivated researchers to partake in the Amazonian 
Fertilization Experiment (AFEX), based at the Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia (INPA) in Manaus, Brazil. AFEX is the first large-scale, long-term nutrient 
manipulation experiment in an old-growth forest in Amazonia. The project aims to 
answer process-based hypotheses related to nutrient limitation in Amazonian forests at 
multiple scales from leaf physiology to plot-level measurements of net primary 
productivity. The AFEX experiment represents a full factorial, nitrogen, phosphorus and 
combined cation addition experiment consisting of thirty-two 50 x 50 m plots.  
Potential candidates should have a Master’s degree in Biogeochemistry, Ecology, Forest 
engineering, or related field. Preference will be giving to individuals with research 
experience in carbon and nutrient cycling. The ability to drive a vehicle to the fieldsites 
along dirt roads is very desirable but not essential.  Job description includes, but is not 
limited to, the following:  
 

• Fertilizer preparation (weighing fertilizers to be applied at a 10 x 10m scale to 
ensure appropriate fertilization rates across the entire 50 x 50m plot area) and 
application of dry fertilizers four times per year during the rainy season  

• Quarterly data collection of the following: dendrobands, leaf area index, litter 
standing stock, leaf litter scans, root in-growth cores, root standing stock  

• Monthly measurements of soil autotrophic and heterotrophic respiration 
• Biweekly collection and processing of fine litterfall samples including digitizing 

dry mass data and collating samples for annual composites for each litter type per 
plot and scanning a subset of samples every 3 months to calculate leaf area and % 
leaf area loss to herbivory  

• Participation in annual sample collection for soils and fresh leaves  
• Research assistants are responsible for sample and data collection and processing; 

digitizing, organizing, and managing datasets; coordinating with AFEX senior 
researcher, students and INPA and international researchers on project tasks and 
progress  

• General tasks will be shared between assistants, but each person is expected to 
take responsibility for specific research activities that aligns with applicant’s 
background and career goals  

• Assistants are encouraged to develop independent research ideas within the AFEX 
project  

• Applicants must be able to commit to a full-time position with flexibility to work 
weekends and/or extended hours depending on field schedules and task 
requirements. 

 
Additional days worked during intense field campaigns will be compensated by longer 
break periods. These are full-time fellowship positions (100%) aimed at forwarding the 
career of highly trained individuals to the next level of their career paths (ie., PhD, 
postdoc, etc). We are hoping to find the right individuals over the next two months so 
they can start by February 1st 2017. Bolsa is commensurate with experience (R$2000-



3000 per month). The positions are available initially on 12-month contracts but with the 
possibility of an extension of up to a further 20 months. 
 
 
To apply, please send a letter of interest highlighting skills and experience relevant to 
AFEX, your current C.V., and contact details for two academic references to 
kelly.andersen.m@gmail.com Applications will be reviewed starting January 15th, 2017 
and a short-list of applicants will be interview via Skype late January, 2017. For more 
information, contact Kelly Andersen (kelly.andersen.m@gmail.com) or Beto Quesada 
(quesada.beto@gmail.com) or visit our website 
(https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com)  
 
 
 
Descrição para vaga de assistente de pesquisa de campo do projeto AFEX  
 
Estamos a procura de dois (02) pesquisadores altamente motivados para participar do 
Experimento de Fertilização Amazônica (AFEX- Amazonian Fertilization Experiment), 
com base no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil. AFEX 
é o primeiro experimento de manipulação de nutrientes de larga escala e de longa duração, 
baseado em uma floresta de terra firme na Amazônia. O projeto tem como objetivo 
responder hipóteses relacionadas aos processos de limitação nutricional das florestas 
Amazônicas em múltiplas escalas, da ciclagem de nutrientes à fisiologia das folhas. As 
parcelas do projeto AFEX consistem em 32 parcelas que serão fertilizadas em uma área 
de 50 x 50m. Candidatos potenciais devem ter título de mestre em Biogeoquímica, 
Ecologia/Biologia, Engenharia Florestal, Ecofisiologia ou área correlata. A habilidade e 
disponibilidade de dirigir em estradas de terra é desejável mas não é essencial.  
Preferência será dada a candidatos com experiência em pesquisas relacionadas a ciclagem 
de carbono e nutrientes.  
 
A descrição do trabalho inclui, mas não é limitada ao seguinte:  
 
• Preparação dos fertilizantes (pesagem dos fertilizantes que serão aplicados a cada 10 x 
10 m dentro das parcelas, visando assegurar uma fertilização homogênea ao longo da área 
total de 50 x 50m) e aplicação dos fertilizantes secos quatro vezes ao ano durante a 
estação chuvosa.  
• Coleta trimestral de dados referentes à: bandas dendrométricas, armadilhas de raízes 
ingrowth core, estoque de raízes, estoque de serapilheira de chão e índice de área foliar. • 
Medições mensais da respiração autotrófica e heterotrófica do solo.  
• Coleta e processamento quinzenais de amostras de serapilheira fina, incluindo a 
digitação dos dados de peso seco e preparação de amostras compostas anuais por cada 
tipo de serapilheira e parcela, scaneamento de subamostras de folhas a cada 3 meses para 
cálculo de área foliar e % de área perdida por herbivoria.  
• Participação em amostragem anuais de solos e folhas frescas.  
• Assistentes de pesquisa são responsáveis por amostragem e processamento de amostras, 
digitalização, organização e manejamento dos dados e planilhas; coordenar junto com o 



pesquisador principal do AFEX, estudantes, funcionários do INPA e pesquisadores 
estrangeiros as atividades e avanços do projeto.  
• Atividades gerais serão divididas entre os assistentes, mas cada pessoa deverá se 
responsabilizar por atividades específicas que se encaixem na experiência já adquirida do 
candidato e também contribua para seus objetivos de carreira.  
• Assistentes são encorajados a desenvolver pesquisas independentes dentro do escopo do 
projeto AFEX.  
• Candidatos devem ser capazes de trabalhar em tempo integral e dedicação exclusiva, 
com flexibilidade para trabalhar durante os finais de semana / horas extras, dependendo 
do cronograma de atividades de campo estabelecido. Os dias adicionais de trabalho 
durante campanhas de campo extensivas serão compensados por períodos longos de 
descanso.  
 
Esta é uma posição de tempo integral e dedicação exclusiva que visa contribuir para o 
avanço da carreira de um candidato altamente treinado para o próximo nível de sua 
carreira profissional (por exemplo, doutorado, postdoc, etc). Esperamos encontrar o 
indivíduo certo já nos próximos dois meses, para que o trabalho se inicie em fevereiro de 
2017. O valor da bolsa varia de acordo com as qualificações do candidato (R$2000- 3000 
por mês). Esta vaga prevê contratação inicial por 12 meses, com a possibilidade de 
extenção por até mais 20 meses.  Para aplicações, por favor envie uma carta de interesse 
destacando suas habilidades e experiências relevantes ao projeto AFEX, curriculum vitae 
atualizado e o contato de duas referencias acadêmicas até o dia 14 de janeiro de 2017 
para kelly.andersen.m@gmail.com  
Aplicações serão analisadas começando em 15 de janeiro e as entrevistas com os 
candidatos selecionados serão feitas por Skype com início no final de janeiro. Para 
maiores informações, entrar em contato com Kelly Andersen 
(kelly.andersen.m@gmail.com) ou Beto Quesada (quesada.beto@gmail.com) ou visite 
nossa website (https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com). 


