
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas 
 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga 
horária 

Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 

Bolsa 
modalidade F - 
Profissional de 

nível médio com, 
no mínimo, 3 
(três) anos de 
experiência 

comprovada em 
atividades de 

pesquisa, 
desenvolvimento 
ou inovação, ou 
na implantação 
de processos de 

produção e 
atividades 
gerenciais 

05 meses 1 Embrapa 
Amazônia 
Oriental 

30hs 
semanais 

Requisitos obrigatórios: 
 

Profissional com formação técnica na área Processamento de 
dados ou Sistema de Informação ou Engenharia de software, com 
experiência efetiva há, no mínimo de 6 (seis) meses, em atividades 
voltadas a gestão de informação e no desenvolvimento de 
software voltados ao ambiente web. 
 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
 

a) Experiência no desenvolvimento de softwares voltados 
ao ambiente web; 

b) Familiaridade com uso da linguagem Java ou PHP ou 
Python, banco de dados MYSQL ou PostgreSQL; 

c) Familiaridade com uso das plataformas Moodle, Liferay e 

Wordpress; 

d) Experiência em projetos afins em instituições ou 
empresas na área de desenvolvimento software para o 
ambiente Web; 

e) Experiência em projetos afins em instituições ou 

empresas no desenvolvimento de cursos de ensino à 

distância; 

f) Desejável que tenha graduação em Processamento de 

dados ou Sistema de Informação ou Engenharia de 

software; 

 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
 

a) Comunicação oral; organização e exposição das ideias 
(capacidade de síntese e organização de informações, 
clareza e objetividade). 
 

 

R$ 1.100,00 



Atividades a serem desenvolvidas: 
 

a) Realizar a captura e tratamento de dados em repositórios 
da Embrapa e externos; 

b) Realizar a gestão de conteúdo nas plataformas web da 
Embrapa; 

c) Realizar a gestão de conteúdo dos cursos de ensino à 
distância (EAD) gerados pela Embrapa Amazônia Oriental 
na plataforma Moodle; 

d) Conceder suporte a equipe do projeto no uso das 
plataformas e softwares utilizados pelo projeto; 

e) Elaboração de relatórios. 
 

 
 


