
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas – Norma 037.008.004.002 de 20 de agosto de 2019 
 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga 
horária 

Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 

Bolsa – 
Modalidade 

E 

12 meses 1 Embrapa 
Gado de 

Corte 
(Campo 

Grande – 
MS) 

40hs 
semanais 

Requisitos obrigatórios: 
 

Profissional de nível superior em Medicina Veterinária, com 
experiência compatível com as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação. Formação sólida em reprodução e 
melhoramento animal e proficiência no uso do pacote MS Office, 
em especial MS Excel. Experiência em manejo de rebanhos de 
cria de bovinos de corte, participantes de programa de 
melhoramento genético. 
 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
 

a) Experiência em projetos de produção de bovinos de 
corte, especialmente focados na fase de cria. 

b) Experiência em processos de coleta de dados adotados 
em programas de melhoramento genético de bovinos de 
corte.  

c) Experiência em condução de provas de avaliação de 
desempenho de bovinos com uso de cochos 
automáticos. 

d) Conhecimento do processo de registro de bovinos na 
Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), 
especialmente quanto a lançamentos no sistema 
informatizado da ABCZ. 

 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
 

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

 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 

a) Planejamento e condução de manejos reprodutivos, 

R$ 2.500,00 
mensal 



sanitários e nutricionais em rebanho bovino da raça 
Nelore; 

b) Elaboração e execução de plano de coleta de dados em 
rebanho bovino da raça Nelore, demandados por 
programa de melhoramento genético; 

c) Gerenciamento do banco de dados fenotípicos, 
genotípicos e genealógicos em rebanho bovino da raça 
Nelore; 

d) Apoio no processo seletivo e acasalamentos realizados 
em rebanho bovino da raça Nelore;  

e) Apoio na condução de provas de avaliação de 
desempenho de bovinos de corte; 

f) Apoio na organização de capacitações, aulas e eventos 
relacionados ao projeto; 

g) Atendimento a visitantes sobre assuntos e atividades 
relacionados ao projeto; 

h) Participar em reuniões presenciais e virtuais de trabalho 
sobre as atividades do projeto. 

  
 

 


