
 

 

Anexo I – Planilha de disponibilidade de bolsas 

 

Bolsa Vigência 

estimada 

Vagas Local de trabalho Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade 

E 

10 meses 3 Planaltina-DF 40h semanais Requisitos obrigatórios:  

- Profissional com nível superior em agronomia, agronegócio ou 

ciências/gestão ambiental, com experiência compatível em atividades 

de pesquisa, desenvolvimento ou inovação agropecuária; 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

2.500,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação agropecuária com 

ênfase em cultivos perenes. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

envolvendo sistemas de produção vegetal, notadamente de cultivos 

perenes. 

  

 

 

  



 

Bolsa Vigência estimada Vagas Local de trabalho Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade D  10 meses 1 Planaltina-DF 40h semanais Requisitos obrigatórios:  

- Profissional com nível superior em Gestão do Agronegócio, 

com experiência efetiva há, no mínimo, 2 (dois) anos, em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação 

agropecuária; 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

3.000,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na 

entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação agropecuária 

com ênfase em cultivos perenes. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação envolvendo sistemas de produção vegetal, 

notadamente de cultivos perenes. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Bolsa Vigência 

estimada 

Vagas Local de 

trabalho 

Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade C 

(Engenharia 

Ambiental)  

10 meses 1 Planaltina-DF 40h semanais Requisitos obrigatórios:  

- Profissional com nível superior em Engenharia Ambiental, 

com experiência efetiva há, no mínimo, 4 (quatro) anos, em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação 

agropecuária relacionada a agrominerais silicáticos; 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

3.500,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na 

entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação agropecuária 

com ênfase em remineralizadores de solo. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação envolvendo manejo de recursos naturais, 

tratamento/processamento de resíduos, remineralizadores de 

solo e sistemas de produção vegetal. 

  

 

 

 

 



 

 

Bolsa Vigência estimada Vag

as 

Local de trabalho Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade C  

(Ciências ou 

Gestão 

Ambiental)  

10 meses 2 Planaltina-DF 40h semanais Requisitos obrigatórios:  

- Profissional com nível superior em Ciências ou Gestão 

Ambiental, com experiência efetiva há, no mínimo, 4 

(quatro) anos, em atividades de pesquisa, desenvolvimento 

ou inovação; 

- Mestrado em Ciências Ambientais (titulação mínima) com 

experiência em manejo de recursos naturais e serviços 

ambientais e ecossistêmicos); 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

3.500,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na 

entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação agropecuária 

com ênfase em manejo de recursos naturais. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação relativas ao manejo de recursos naturais 

integrados à agricultura. 

  

 



 

 

 

Bolsa Vigência estimada Vagas Local de trabalho Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade B  10 meses 1 Planaltina-DF 40h semanais Requisitos obrigatórios:  

- Profissional com nível superior em Ciências Ambientais, com 

experiência efetiva há, no mínimo, 6 (seis) anos, em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação; 

- Mestrado em Ciências Ambientais (titulação mínima) com 

experiência em geoprocessamento, serviços ambientais e 

ecossistêmicos, bem como em gestão de riscos ambientais); 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

4.000,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na 

entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação agropecuária 

com ênfase em geoprocessamento agroambiental. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação relativas à geoprocessamento agroambiental. 

  

 

 

 



 

 

 

Bolsa Vigência estimada Vagas Local de trabalho Carga horária Requisitos/Atividades a serem desenvolvidas Valor da Bolsa – R$ 

Modalidade A 10 meses 1 Riacho Fundo II/DF 40h semanais Requisitos obrigatórios: 

- Profissional com nível superior com experiência efetiva há, 

no mínimo, 8 (oito) anos, em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação ou na implantação de 

processos de produção vegetal e atividades gerenciais 

relacionadas à cultura do açaí; 

- Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida; 

- Residir na região de execução das atividades; 

- Ter habilitação (CNH, categoria mínima B); 

- Ter disponibilidade para viagens. 

5.000,00 

          Requisitos desejáveis (analisados no formulário e na 

entrevista):  

- Experiência em gestão de projetos e inovação 

agropecuária, notadamente em fruticultura. 

  

          Atividades a serem desenvolvidas:  

- suporte às atividades pertinentes à gestão da inovação; 

- suporte à gestão administrativa das operações técnicas do 

Programa Frente; 

- suporte à gestão técnica do Programa Frente; 

- execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação relativas à fruticultura, notadamente pertinentes à 

cultura do açaí. 

  


