
AFEX field technician job description  
 
We are looking for a field technician 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.  
Ideally potential candidates will have experience of working in scientific research 
programmes in Amazonian forest. Preference will be giving to individuals who have 
experience of establishing forest monitoring plots. The ability to drive a vehicle to the 
field sites along dirt roads is very desirable. It is essential that the candidate can work 
successfully as part of a team and is able to spend extended periods at a field station in 
the forest.  Job description includes, but is not limited to, the following:  
 

• Marking and laying out 50 x 50 m plots. 
• Installing 20 cm diameter PVC pipes into soil to a depth of 20 cm. 
• Establishing of dendrometer bands and litter traps to monitor tree growth and 

canopy productivity. 
• Helping with dendrometer surveys and with the collection of litter samples. 
• Accompanying researchers on field campaigns. 

 
Additional days worked during intense field campaigns will be compensated by longer 
break periods. We are hoping to find the right individuals over the next two months so 
they can start by February 1st 2017. A formal labour contract (CLT) will be established 
and salary is commensurate with experience (R$1300-1500 per month plus travel 
entitlement of R$265 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. 
 
For more information, and to apply, please get in contact with Beto Quesada 
(92-99996-2808; quesada.beto@gmail.com) or Kelly Andersen 
(kelly.andersen.m@gmail.com). Applications will be reviewed starting January 15th, 
2017 and a short-list of applicants will be interviewed late January, 2017. Further 
information about AFEX can be found at our website: 
(https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com)  
 
 
Descrição para vaga de assistente de pesquisa em campo do projeto AFEX  
 
Estamos a procura de um (01) técnico de campo 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.  
Idealmente potenciais candidatos devem ter experiência em trabalhar programas de 
pesquisa em florestas da Amazônia. Preferência será dada para indivíduos com 
experiência em estabelecer parcelas de monitoramento florestal. A habilidade e 
disponibilidade para dirigir veículos em estrada de terra para a área de estudo é 
altamente desejável. É fundamental que o candidato tenha a habilidade de trabalhar em 
equipe e que seja capaz de trabalhar longos períodos no campo, alojado na estação de 
pesquisa.  
 
A descrição do trabalho inclui, mas não é limitada ao seguinte:  
 
• Marcar e estabelecer parcelas de campo de 50 x 50 m  
• Instalar anéis de PVC de 20 cm de diâmetro no solo, até a profundidade de 20 cm. 
• Instalar bandas dendrométricas e cestas de coleta de serapilheira para monitorar 
crescimento das árvores e produção de folhas  
• Auxiliar com a coleta dos cestos de serapilheira e medições dos dendrômetros 
• Acompanhar as atividades dos pesquisadores do projeto nas campanhas de campo 
 
Candidatos devem ser capazes de trabalhar em tempo integral e dedicação exclusiva, com 
flexibilidade para trabalhar durante longos períodos no campo, incluindo finais de 
semana 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. Esperamos encontrar o indivíduo certo já nos próximos dois 
meses, para que o trabalho se inicie em 1 de fevereiro de 2017. Oferecemos um contrato 
de carteira assinada (CLT) com salário dependendo da experiência do candidato 
(R$1300-1500 por mês mais vale transporte no valor de R$265 por mês). Esta vaga prevê 
contratação inicial por 12 meses, com a possibilidade de extenção por até mais 20 meses.  
 
Para mais informações e para se inscrever entre em contato com Beto Quesada (92 
99996-2808; quesada.beto@gmail.com) ou Kelly Andersen  
(kelly.andersen.m@gmail.com). Inscrições serão analisadas começando em 15 de janeiro 
e as entrevistas com os candidatos selecionados serão feitas no final do mês de janeiro de 
2017. Para maiores informações sobre o projeto consulte nosso website: 
(https://amazonfertilisationexperiment.wordpress.com)  
 


