
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas 
 

Vaga Vigência 
Estimada Quantidade Local de 

trabalho 
Carga 

horária Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas Valor da 
Bolsa 

Bolsa – 
Modalidade 

E 

12 meses 1 Núcleo 
Regional 

Nordeste da 
Embrapa 

Caprinos e 
Ovinos – 

localizado na 
Embrapa 
Algodão, 
Campina 

Grande – PB 
(escritório) e 
quando em 

atividade em 
campo, nas 

microrregiõe
s do Cariri 

Ocidental e 
Oriental 

(Paraíba) e 
Pajeú, 

Moxotó, 
Ipanema e 

Ipojuca 
(Pernambuc

o) 

40hs 
semanais 

Requisitos obrigatórios: 
 

Profissional de nível superior em Agronomia, Zootecnia, Méd. 
Veterinária, Engenharia de biossistema, Engenharia de 
biotecnologia ou Agroecologia com mestrado nas respectivas 
áreas ou áreas a fins a ciências agrárias, devidamente inscrito no 
conselho de classe, possuir habilitação (CNH) e veículo próprio, 
possuir notebook ou similar e conhecimentos mínimos de 
computação; disponibilidade para viagens; e com experiência 
profissional mínima comprovada de 2 anos em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação e/ou ATER. 
 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista): 
 
a) Experiência em Pesquisa e Desenvolvimento e/ou Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ATER a produtores e/ou suas 
organizações em área de produção de ruminantes; 
b) Comunicação oral; organização e exposição das ideias 
(capacidade de síntese e organização de informações, clareza e 
objetividade); 
c) Produção Técnica (publicação de cartilhas, folders, e outros 
materiais de assistência técnica e extensão rural para difusão de 
conhecimentos e tecnologias). 
 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 

R$ 3.500,00 
mensal 



a) Monitorar, avaliar e sistematizar técnicas de produção 
implantadas em unidades de aprendizagem (UA) de base familiar 
pertencentes às Bacias Leiteiras Caprina dos Cariris Paraibanos e 
Sertão de Pernambuco; 
b) Realizar o plano de trabalho de ATER em caprinocultura e 
ovinocultura; 
c) Elaborar e divulgar conteúdos técnicos nas diferentes 
modalidades de mídias (Vídeos, PODCAST, mensagens curtas de 
texto, cursos de curta duração, artigos de mídia) para o público-
alvo; 
d) Mobilizar e realizar cursos e capacitações locais dentro do 
planejamento disponibilizado pela Embrapa Caprinos e Ovinos nas 
regiões citadas na coluna “Local de Trabalho”; 
f) Organização reuniões presenciais e virtuais de trabalho sobre as 
atividades do projeto; 
g) Redação de relatórios, sistematização e organização da 
documentação e informações relacionadas as atividades do 
projeto. 

 
 
 


