
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas
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40 hs
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Requisitos obrigatórios:

Profissional  de  nível  superior  em  Agronomia,  Biologia,
Geografia,  Engenharia  Ambiental,  Zootecnia  ou  áreas  afins;
com  experiência  efe va  há,  no  mínimo,  1  (um)  ano,  em
a vidades  de  pesquisa,  extensão  rural,  desenvolvimento ou
inovação.

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na 
entrevista)

a) Experiência em projetos envolvendo análises 
laboratoriais (solo, água, plantas, frutos e/ou 
sementes).

b) Experiência em projetos afins em ins tuições e/ou 
empresas do setor público ou privado. 

c) Habilidades no uso de ferramentas Office/LibreOffice e
de recursos audiovisuais, incluindo o uso de câmera 
para gravação de vídeos e captura de fotos para 
registros em campo.

d) Produção técnica e/ou cien fica na área de formação.

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista):

R$ 1.100,00
mensal



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

A vidades a serem desenvolvidas:

a) Preparação  dos  materiais  de  capacitação  on-line
(slides, fotos, vídeos etc.);

b) Preparação  dos  materiais  de  capacitação  presencial
(palestras e dias de campo) que serão realizados nos
municípios selecionados;

c) Preparo  de  folders  e  car lhas  de
divulgação/orientação de prá cas;

d) Cadastramento de  famílias beneficiadas  pelo  projeto
(diagnós co inicial e final);

e) Tabulação  de  dados;  compilação  de  informações  e
dados  para  relatório  final,  dentre  outras  que  se
fizerem necessárias;

f) Par cipação  em  reuniões  presenciais  e  virtuais  de
trabalho sobre as a vidades do projeto;

g) Revisão  bibliográfica  e  documental  sobre  assuntos
per nentes ao projeto;

h) Elaboração de relatórios e redação de trabalho técnico
e/ou cien fico.

i) Disponibilidade  para  viagens  nos  municípios
selecionados para a capacitação presencial.


