
ANEXO I - PLANILHA DE DISPONIBILIDADE DE BOLSAS 

 

Vaga 
Vigência 

Estimada 
Qtde 

Local de 

trabalho 

Carga 

horária 
Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 

Valor da 

Bolsa 

Bolsa – 

Modalidade 

G 

(Graduação) 

24 meses 2 

Embrapa 

Cerrados 

(Brasília/DF) 

40hs 

semanais 

Requisitos obrigatórios: Agrônomo formado com experiência comprovada no 

manejo de berries, em particular, de framboesa e amora nas condições do 

Cerrado. Ter habilitação (CNH) para acompanhar produtores de berries da 

RIDE. 

 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga pretendida 

 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

Disponibilidade para residir no local de execução das atividades 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

1)  Orientar os produtores selecionados pela Rota das Frutas: 

 Na escolha da área; 

 No sistema de plantio (vaso com substrato ou direto no solo); 

 Na escolha do sistema de irrigação; 

 No programa nutricional de acordo com os estágios fenológicos; 

 Nas técnicas de prevenção principalmente com o uso de bioinsumos, 

monitoramento e controle físico e químico de pragas e doenças; 

 Nas técnicas de poda e condução das plantas; 

 Nos cuidados da colheita e seleção; 

 Na escolha das embalagens mais adequadas para o acondicionamento 

dos frutos; 

 Nas técnicas de armazenamento e cuidados no transporte dos frutos. 

 

2) Estabelecer normas de produção sustentável para as berries nas condições 

do Cerrado que atendam todos os requisitos das certificações exigidas 

pelos países importadores. 

R$2.500,00 

mensal 

 



Vaga 
Vigência 

Estimada 
Qtde 

Local de 

trabalho 

Carga 

horária 
Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 

Valor da 

Bolsa 

Bolsa – 

Modalidade 

C 

(Doutorado) 

24 meses 1 

Embrapa 

Cerrados 

(Brasília/DF) 

40hs 

semanais 

Requisitos obrigatórios: Doutorado em agronomia com experiência 

comprovada no manejo de berries, em particular, de framboesa e amora nas 

condições do Cerrado. Ter habilitação (CNH) para acompanhar produtores de 

berries da RIDE. 

 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga pretendida 

 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

Disponibilidade para residir no local de execução das atividades 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

1)  Orientar os produtores selecionados pela Rota das Frutas: 

 Na escolha da área; 

 No sistema de plantio (vaso com substrato ou direto no solo); 

 Na escolha do sistema de irrigação; 

 No programa nutricional de acordo com os estágios fenológicos; 

 Nas técnicas de prevenção principalmente com o uso de bioinsumos, 

monitoramento e controle físico e químico de pragas e doenças; 

 Nas técnicas de poda e condução das plantas; 

 Nos cuidados da colheita e seleção; 

 Na escolha das embalagens mais adequadas para o 

acondicionamento dos frutos; 

 Nas técnicas de armazenamento e cuidados no transporte dos frutos. 

 

Estabelecer normas de produção sustentável para as berries nas 

condições do Cerrado que atendam todos os requisitos das 

certificações exigidas pelos países importadores. 

R$4.500,00 

mensal 

 


