
 
 
 

 

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: 
 

a) Formação acadêmica equivalente à exigência da vaga pretendida 
b) Disponibilidade de carga horária necessária para a vaga 

pretendida 
c) Mais de dez anos de experiência profissional com atividades 

relacionadas ao processamento de espécies vegetais da 
biodiversidade; regularização sanitária e ambiental de 
agroindústrias; estruturação e análise de cadeias de valor da 
sociobiodiversidade; desenvolvimento de projetos 
agroindustriais; boas práticas de fabricação de alimentos; e 
políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e povos e 
comunidades tradicionais. 

d) Disponibilidade para viagens e permanência temporária no local 
de execução das atividades 
 
 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
 
a. Experiência profissional em análise, desenvolvimento e/ou melhoria 

de processos de produção de alimentos voltados a cadeias da 
sociobiodiversidade; 

b. Experiência profissional em análise, implementação, treinamento e 
elaboração de manuais ou guias de boas práticas na fabricação de 

R$ 
2.500,00 
mensal 



 
 

alimentos em agroindústrias de base comunitária para produtos da 
sociobiodiversidade; 

c. Experiência em processos de regularização sanitária de 
estabelecimentos e produtos junto a agroindústrias de base 
comunitária para produtos da sociobiodiversidade; 

d. Experiência profissional com mobilização e assistência técnica para 
agricultores e agricultoras familiares, e povos e comunidades 
tradicionais na área de agroindústria de alimentos de base 
comunitária para produtos da sociobiodiversidade; 

e. Experiência na organização de treinamentos, capacitações e 
monitoramento de atividades nas áreas de boas práticas de 
fabricação e tecnologia de alimentos junto a agroindústrias de base 
comunitária para produtos da sociobiodiversidade. 

 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
 
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 

inovação tecnológica em agroindústrias de base comunitária para 

produtos da sociobiodiversidade; 

b. Mediação, articulação e suporte técnico entre os beneficiários do 

Projeto (empreendimentos, agroindústrias e comunidades) e as 

equipes técnicas (Assessores, Laboratórios de Pesquisa e Unidades da 

Embrapa) para desenvolvimento e inovação tecnológica para as 

agroindústrias de base comunitária para as cadeias de produtos da 

sociobiodiversidade; 



 
 

c. Elaboração de Guia sobre Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 
da sociobiodiversidade, com foco nas espécies prioritárias do Projeto; 

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

e. Elaboração de relatórios técnicos, revisão bibliográfica e documental 
da legislação sanitária relacionada as Boas Práticas de Fabricação e 
processamento de alimentos derivados de matérias-primas da 
sociobiodiversidade. 

 
 


