
 
 
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas 
 

Vaga Vigência 
Estimada Quant. Local de trabalho Carga 

horária Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas Valor da 
Bolsa 

Bolsa - 
Modalidade 

G 

40 meses 1 Brasília, DF e Pará 
(Marajó, 
Belém-Brasília e 
Transamazônica/
Xingu) 

10 hs 
semanais 

Requisitos obrigatórios: 
 

Profissional de nível superior em Ciências Sociais ou áreas correlatas, 
com experiência mínima de dez anos em análise, assessoria ou 
consultoria na área de promoção de acesso de políticas públicas e 
crédito/financiamento rural para agricultura familiar e Povos e 
Comunidades Tradicionais; 

 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
 
a. Graduação em Ciências Sociais ou áreas correlatas; 
b. Experiência profissional no desenvolvimento de capacidades locais 

para atuação em redes de Assistência Técnica e Extensão Rural; 
c. Experiência profissional em análise, implementação, treinamento ou 

elaboração de manuais ou guias de acesso a crédito/financiamento 
para agricultura familiar e Povos e Comunidades Tradicionais; 

d. Experiência profissional em análise e implementação de políticas 
públicas voltados ao atendimento da agricultura familiar e Povos e 
Comunidades Tradicionais; 

e. Experiência na organização, treinamento e monitoramento de 
atividades para o fortalecimento do acesso a políticas pública e de 
crédito/financiamento para agricultura familiar e Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

 
 
 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

R$ 
2.500,00 
mensal 



 
 

 
Comunicação oral; organização e exposição das ideias (capacidade de 
síntese e organização de informações, clareza e objetividade). 
 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 
a. Levantamento e qualificação das demandas de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do acesso a políticas públicas e 
crédito/financiamento rural para a agricultura familiar e Povos e 
Comunidades Tradicionais do Projeto Sustenta & Inova; 

b. Elaboração de uma proposta de desenvolvimento de capacidades 
locais por meio de cursos e oficinas visando o acesso de agricultores 
e agricultoras familiares e Povos e Comunidades Tradicionais do 
Projeto Sustenta & Inova às políticas públicas e 
crédito/financiamento rural; 

c. Realização de oficinas de desenvolvimento de capacidades locais 
para promoção do acesso à políticas públicas e 
crédito/financiamento rural; 

d. Apoiar a agricultura familiar e Povos e Comunidades Tradicionais 
alvos do Projeto Sustenta & Inova no acesso às políticas públicas 
(p.ex. PRONAF bioeconomia, bioinsumos) e crédito/financiamento 
rural para fortalecimento aos produtos da sociobiodiversidade e 
inserção em mercados institucionais e privados; 

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

f. Fornecer subsídios técnicos para a elaboração de relatórios técnicos, 
artigos científicos, documentos técnicos, cartilhas, livros, portal web, 
entre outros, relacionados à políticas públicas e 
crédito/financiamento rural. 

 


