
 

Vaga
Vigência 

Estimada

Quanti-

dade
Local de trabalho Carga horária Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa

Bolsa de Estímulo à

Inovação -

Modalidade G -

Profissional de nível

superior, com

experiência 

profissional em

atividades

de pesquisa,

desenvolvimento ou

inovação.

12 Meses 1
Embrapa Solos -

Rio de Janeiro RJ
40 hrs. Semanais

Requisitos obrigatórios:

- Profissional de nível superior graduado (a) em cursos de ciências agrárias 

(Agronomia e outros):

- Experiência mínima com as atividades de P,D&I de 2 (dois) anos;

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista):

a) Experiência comprovada na execução de tarefas relacionadas a projetos 

científico-tecnológicos aplicados às estimativas de uso da terra e de volume 

de produção agrícola e/ou de risco de erosão hídrica e eólica, aplicadas a 

todo o território nacional); 

b) Experiência na formulação de projetos, documentos e notas técnicas para 

instituições nacionais e internacionais com relevância a Indicadores Agro-

socioambientais (OCDE, FAO entre outros);

b) Experiência no desenvolvimento de metodologias baseadas no 

georeferenciamento de informações primárias e secundárias.

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista):

a) Dominio em processadores de texto, planilhas e apresentações e em 

ferramentas de sensoriamento remoto e georeferenciamento; 

b) Capacidade de trabalho em equipe e comunicação oral;

c) Capacidade de organização e exposição das ideias (capacidade de síntese 

e organização de informações, clareza e objetividade);

d) Dominio e capacidade de redação técnico-científica em português e inglês.

Atividades a serem desenvolvidas:

   - Apoio a gestão técnica de projetos de P, D&I, na elaboração de relatórios 

e artigos científicos, na organização de eventos, em rodadas de inovação, 

entre outros; 

    - Revisão bibliográfica e documental sobre assuntos pertinentes ao projeto.

    - Apoio na comunicação técnica do projeto, estudos bibliométricos e 

construção de bancos de dados referentes aos Indicadores Agro-

socioambientais relacionados ao uso da terra, produção agrícola e/ou risco de 

erosão hídrica e eólica;

R$ 2.500,00

Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas


