
AFEX senior researcher job description  
 
We are looking for a highly-qualified researcher to take a leading role in coordinating the 
scientific research taking place within the Amazonian Fertilization Experiment (AFEX), 
based at Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 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 preferably have a PhD or at least a Master’s degree in 
Biogeochemistry, Ecology, Ecophysiology, Forest engineering, or related field, with 
experience in nutrient cycling and analytical chemistry techniques being particularly 
favoured. The ability to drive a vehicle to the fieldsites along dirt roads is desirable but 
not essential. Job description includes, but is not limited to, the following: 
  

• Oversee and coordinate day-to-day field and laboratory tasks performed by field 
crew (3 people), lab assistants (2-3 people), and short-term contractors including 
organising field reservations with station managers and laboratory activities with 
the Soil and Plant Laboratory staff.  

• Coordinate sample collation and processing for lab assistants, including the 
grinding, and subsequent analysis in INPA's Soil and Plant laboratory, shipment 
to other national labs, or storage for future experiments. This includes annual soil 
and foliar samples, biweekly litter samples, quarterly root in-growth and standing 
stock samples, and botanical samples. Previous analytical chemistry experience 
with soil and/or plant material is highly desirable.  

• Coordinate with project researchers and the Fundação Amazônica de Defesa da 
Biosfera (FDB) for short-term personnel contracts, field and laboratory equipment 
and supply purchases—including fertilizer for experimental treatments, 
import/export of equipment, and other budget related activities.  

• Oversee data management, including making sure all field and lab data are 
digitized and revised in a timely manner, laboratory and automated datasets are 
checked for errors, and all data are uploaded promptly to Google drive folders and 
backed up on external drives and multiple computers.  

• Contribute to annual data/sample collection campaigns including soil sampling, 
leaf physiology, or other large field campaigns  

• Must be able to communicate via email and Skype on a regular basis (monthly or 
more frequent) with international project partners in both English and Portuguese.  

• Foster a collaborative environment within AFEX by coordinating communication 
of students, assistants, and researchers across multiple laboratories at INPA, other 
Brazilian labs, and international research groups.  

• Participate in lab and/or field research that aligns with applicant’s background and 
career goals. Ideally, the potential candidate would contribute independent 
research ideas that would result in published work. This could be in addition to 
contributions to the planned AFEX manuscripts. 



This is a full-time fellowship position (100%) aimed at furthering the career of a highly 
trained individual to the next level of their career path (ie., PhD, postdoc, etc). We are 
hoping to find the right individual over the next two months so they can start by February 
1st 2017. The position is available initially for 12 months but there is the strong 
possibility of extending the bolsa for a further 18 months, subject to performance and 
available funding. The bolsa is commensurate with experience (R$3000-5000 per month). 
The position is available initially on a 12-month contract but with the possibility of an 
extension of up to a further 20 months. Applications will be reviewed starting January 
15th with Skype interviews of a short list of candidates in late January. 
  
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 by 10 January 
2017 to kelly.andersen.m@gmail.com For more information regarding the project or the 
position please 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 pesquisador senior do projeto AFEX  
 
Estamos procurando por um pesquisador altamente qualificado para gerir e participar do 
Experimento de Fertilização Amazônica (AFEX- Amazonian Fertilization Experiment), 
no Instituto de Pesquisa da Amazônia. 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. Candidatos potenciais devem ter 
preferencialmente título de doutor ou pelo menos título de mestre em Biogeoquímica, 
Ecofisiologia, Ecologia/Biologia, Engenharia Florestal 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 técnicas de química analítica.  
 
A descrição do trabalho inclui, mas nao é limitada ao seguinte:  
• Supervisar e coordenar as atividades diárias de campo e laboratório executadas pela 
equipe de campo (3 pessoas), assistentes de laboratório (3 pessoas) e funcionários 
temporários, incluindo organizar as viagens de campo com a equipe do INPA e também 
as atividades de laboratório com a equipe do Laboratório Temático de Solos e Plantas 
(LTSP).  
• Coordenar e supervisionar a produção das amostras por parte dos assistentes de 
laboratório, incluindo a moagem de material e posterior análise ou envio para outros 
laboratórios nacionais ou armazenamento para futuras análises. Isso inclui amostras 
anuais de solos e plantas, amostras quinzenais de serapilheira, amostras trimestrais de 
raízes de armadilhas ingrowth core ou de estoque, além de amostras botânicas. 
Experiência prévia em análises químicas de solo e/ou material vegetal é altamente 
desejável.  



• Coordenar juntamente com os pesquisadores do projeto e a Fundação Amazônica de 
Defesa da Biosfera (FDB) a contratação de funcionários temporários, compra de 
equipamentos e suplementos – incluindo os fertilizantes necessários para os tratamentos 
do experimento, importação/exportação de equipamentos e outras atividades financeiras. 
• Supervisar a manipulação de dados, incluindo a digitalização e conferência de dados de 
campo e laboratório em tempo hábil; frequentemente checar se existem erros nas 
planilhas e inserir rapidamente os dados em pastas no Google drive, além de realizar o 
backup dos dados com frequência em drives externos e outros computadores.  
• Participar de campanhas anuais de coleta/amostragem de solos, fisiologia de folhas e 
outras campanhas de campo.  
• Deve ser capaz de se comunicar via email ou Skype de modo regular (mensalmente ou 
mais frequente) com colaboradores internacionais do projeto tanto em inglês quanto em 
português (ou espanhol se nativo da lingua).  
• Incentivar um ambiente colaborativo e harmonioso dentro do projeto AFEX, 
coordenando a comunicação entre estudantes, assistentes e pesquisadores em diversos 
laboratórios no INPA, outras instituições brasileiras e internacionais.  
• Participar em atividades/pesquisa de campo e laboratório que se encaixem na 
experiência já adquirida do candidato e que também contribua para seus objetivos de 
carreira. Idealmente, o candidato conduzirá pesquisa independente, resultando na 
publicação do trabalho, bem como contribuir para a construção de manuscritos do projeto 
AFEX para publicação em revistas científicas.  
 
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$3000- 5000 
por mês). Esta vaga prevê contratação inicial por 12 meses, com a possibilidade de 
extenção por até mais 20 meses. Aplicações serão analisadas começando em 15 de 
janeiro 2017 e as entrevistas com os candidatos selecionados serão feitas por Skype com 
início no final de janeiro. Para inscrições, 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 10 de janeiro de 2017 
para kelly.andersen.m@gmail.com  
Para maiores informações, entrar em contato com Kelly Andersen 
(kelly.andersen.m@gmail.com) ou Beto Quesada (quesada.beto@gmail.com) ou visite 
nosso website (https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com). 


