
Edital 02 – Alagoas - Palmeira dos Índios, Olho D´Água do Casado, Piranhas – Território Alto Sertão Alagoano e Maceió. 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga 
horária 

Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 
Responsável 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

10 meses 2 Maceió, AL, 
e Palmeira 
dos Índios, 

AL 

20hs 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
I -  Estudante de nível superior ou técnico nas áreas de 
Agronomia, Agroecologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Agropecuária, Gastronomia ou áreas afins com o projeto. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) No caso de estudante de graduação, estar cursando a partir 

do  5o. período; 

b) Ter realizado atividades com Agricultura Familiar e 

Convivência com o Semiárido; 

c) Disponibilidade para desenvolver atividades na sede da 

COOPCAM em Palmeira dos Índios, AL, durante parte do 

período da bolsa (período a negociar); 

d) Ter realizado atividades com desenvolvimento de alimentos 

ou em cozinha experimental; 

e) Familiaridade com programas do Pacote Office 

(especialmente Word, Excel, Powerpoint); 

f) Ter noções básicas de estatística ou tratamento de dados 

experimentais. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Compreensão e conhecimentos básicos sobre o espaço 

natural e modos de vida tradicionais do Semiárido 

brasileiro; 

b) Possuir alguma experiência com dinâmicas de grupo ou 

metodologias participativas; 

c) Familiaridade com plataformas digitais para divulgação em 

redes sociais. 

Atividades a serem desenvolvidas:  
a) Ações de ATER sobre técnicas para aperfeiçoamento da 

produção de doces e geleias; 

b) Mobilização e articulação das comunidades para as 

atividades de ATER do projeto; 

c) Organização de atividades de ATER previstas nas oficinas e 

com as comunidades e nas escolas; 

R$400,00 1.6.1 João 
Roberto 

(8.000,00) 



d) Organização de atividades coletivas de ATER nas 

comunidades; 

e) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

f) Divulgação dos resultados de ATER. 

Bolsa – 
Modalidade 

G 
 

10 meses 1 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano e 

Remoto 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
G - Profissional de nível superior em Agronomia, Agroecologia, 
Biologia, Engenharia Florestal, com experiência profissional em 
atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Disponibilidade para 
atuar na região do projeto. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Experiência prática com Manejo extrativista, conservação de 

recursos genéticos de espécies nativas, Práticas sustentáveis, 

Agricultura Familiar, Convivência com Semiárido e ATER. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Experiência com registro e organização de informações; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre ações de 

ATER que envolvem as plantas nativas e os modos de vida 

tradicionais do Semiárido Brasileiro. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Organização de atividades previstas de ATER nas oficinas e 

com as comunidades e nas escolas; 

b) Organização de atividades coletivas de ATER nas 

comunidades; 

c) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

d) Participar em reuniões presenciais e virtuais de trabalho 

sobre o planejamento das atividades de ATER do projeto; 

e) Elaboração de relatórios. 

R$2.500,00 1.8.1 (João 
Gomes 

(25.000,00) 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

4 meses 1 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 

20h 
semanais Requisitos obrigatórios 

I - Estudante de nível superior em Agronomia ou curso técnico 

em Agroindústria ou Alimentos.  Ter disponibilidade para atuar 

na região do projeto. 

R$400,00 1.9.1 João 
Gomes 

(1.600,00) 



Alagoano e 
remoto Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Ser aluno regular dos cursos técnicos de Agroindústria ou de 

Alimentos ou de graduação em Agronomia (nesse caso a partir 

do quarto período de curso). 

 Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Ter conhecimento sobre boas práticas de fabricação de 

produtos alimentícios; 

b) Ter conhecimento sobre manejo extrativista; 

c) Ter conhecimento sobre conservação de espécies nativas. 

 Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Auxiliar nas oficinas de ATER sobre Boas Práticas de 

Fabricação de produtos a partir da agrobiodiversidade local 

(doces, geleias, bolos, licores etc.); 

b) Auxiliar na coleta de dados e elaboração de relatórios. 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

9 meses 1 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano e 

remoto 

20h 
semanais Requisitos obrigatórios 

I - Estudante de nível superior em Agronomia ou curso técnico 

em Agroecologia, Agroindústria, Alimentos e Agropecuária. 

Disponibilidade para atuar na região do projeto. 

 Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Ser aluno regular dos cursos técnicos de Agroecologia, 

Agroindústria, Alimentos e Agropecuária ou de graduação em 

Agronomia (nesse caso a partir do quarto período de curso). 

 Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Ter conhecimento sobre manejo extrativista; 

b) Ter conhecimento sobre conservação de espécies nativas; 

c) Ter conhecimento sobre boas práticas de fabricação de 

R$400,00 1.10.1 João 
Gomes 

(3.600,00) 



produtos alimentícios. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Organização de atividades previstas nas oficinas de ATER com 

as comunidades; 

b) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

c) Auxiliar nas oficinas de ATER sobre Boas Práticas de 

Fabricação de produtos a partir da agrobiodiversidade local 

(doces, geleias, bolos, licores etc.); 

d) Auxiliar na coleta de dados e elaboração de relatórios; 

e) Participar em reuniões presenciais e virtuais de trabalho 

sobre as atividades de ATER do projeto; 

Bolsa – 
Modalidade 

G 
 

4 meses 1 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano e 

remoto 

30h 
semanais Requisitos obrigatórios 

G - Profissional de nível superior em Agronomia ou Agroecologia, 

com experiência profissional em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação e Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER). Disponibilidade para atuar na região do projeto. 

 Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Conhecimentos sobre produção e conservação de alimento 

de origem vegetal; 

b) Conhecimentos sobre tecnologia de transformação e 

conservação de produtos de origem vegetal. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

Conhecimentos sobre boas práticas de fabricação de alimentos. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Organização de atividades previstas nas oficinas de ATER com 

as comunidades; 

R$2.500,00 1.10.1 João 
Gomes 

(10.000,00) 



b) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

c) Oficinas de ATER sobre Boas Práticas de Fabricação de 

produtos a partir da agrobiodiversidade local (doces, geleias, 

bolos, licores etc.); 

d) Participar em reuniões presenciais e virtuais de trabalho 

sobre as atividades de ATER do projeto; 

e) Elaboração de relatórios.  

Bolsa – 
Modalidade 

F 
 

3 meses 1 Assentament
o Nova 

Esperança, 
Município de 
Olho d´Água 
do Casado, 

Al. 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
F- Profissional com título de mestre em Geografia, área de 
concentração em Dinâmica Socioambiental, com experiência 
profissional em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação e Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).  
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com organizações da agricultura 

Familiar, de Povos e Comunidades Tradicionais e 

assentamentos de reforma agrária; 

b) Experiência com manejo extrativista e conservação de 

recursos genéticos de espécies nativas, incluindo práticas 

sustentáveis de convivência com o semiárido; 

c) Experiência prática com organização social de 

assentamentos de reforma agrária; 

d) Experiência prática com serviços de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER), educação ambiental e educação 

básica; 

e) Disponibilidade para permanecer no assentamento Nova 

Esperança, em Olho D´Água do Casado, durante parte do 

período da vigência da bolsa. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Experiência com coleta, registro e organização de 

informações que subsidiem as atividades de ATER; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre 

agroecossistemas da Caatinga e modos de vida tradicionais 

do Semiárido brasileiro;  

c) Experiência prática com serviços de ATER, organização social 

e condução de processos educativos coletivos. 

R$3.000,00 4.1.1 João 
Roberto 

(9.000,00) 



Atividades a serem desenvolvidas 
a) Mobilização e articulação das comunidades para as 

atividades de ATER do projeto; 

b) Organização de atividades de ATER nas e com as 

comunidades; 

c) Organização de atividades de ATER coletivas nas 

comunidades; 

d) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

e) Sistematização de informações; 

 

Bolsa – 
Modalidade 

G 
 

4 meses 2 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano e 

remoto 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
G - Profissional de nível superior em Geografia, Ciências Sociais e 
Antropologia, com experiência profissional em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação e Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER). 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com Agricultura Familiar, Assentados de 

Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais e 

Convivência com o Semiárido; 

b) Experiência prática com métodos e ferramentas de 

Mapeamento participativo e ATER; 

c) Experiência com ferramentas de SIG  (sistema de 

informação geográfica) e geoprocessamento; 

d) Disponibilidade para desenvolver atividades no 

assentamento Nova Esperança em Olho D´Água do Casado, 

AL, durante parte da vigência da bolsa (período a negociar). 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Experiência com registro e organização de informações; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre o espaço 

natural e modos de vida tradicionais do Semiárido 

brasileiro; 

c) Experiência com atividades de ATER. 

Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Mobilização e articulação das comunidades para as 

atividades de ATER do projeto; 

R$2.500,00 4.1.1 João 
Roberto 

(20.000,00) 



b) Organização de atividades de ATER previstas nas oficinas e 

com as comunidades e nas escolas; 

c) Organização de atividades de ATER coletivas nas 

comunidades; 

d) Coleta e registro de informações (escritas e audiovisuais); 

Bolsa – 
Modalidade 

G 
 

4 meses 1 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano e 

Remoto 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
G - Profissional de nível superior em Pedagogia, Licenciatura em 
História, Licenciatura em Geografia ou Licenciatura em Ciências 
Sociais, com experiência profissional em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação e Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER). 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com Agricultura Familiar, Assentados de 

Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais e 

Convivência com o Semiárido; 

b) Experiência em educação patrimonial e ambiental; 

c) Experiência em ATER e capacitações sobre economia 

criativa; 

d) Disponibilidade para desenvolver atividades no 

assentamento Nova Esperança em Olho D´Água do Casado, 

AL, durante parte da vigência da bolsa (período a negociar). 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Experiência com registro e organização de informações; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre o espaço 

natural e modos de vida tradicionais do Semiárido brasileiro 

c) Experiência com dinâmicas de grupo e metodologias 

participativas de ATER. 

Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Estruturação de oficinas de ATER para capacitação em 

aspectos de economia criativa; 

b) Mobilização e articulação das comunidades para as 

atividades de ATER do projeto; 

c) Organização de atividades de ATER previstas nas oficinas e 

com as comunidades e nas escolas; 

d) Organização de atividades coletivas de ATER nas 

comunidades; 

R$2.500,00 4.2.1 João 
Roberto 

(10.000,00) 



e) Coleta e registro de informações (escritas e  audiovisuais); 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

6 meses 2 Olho D’ Água 
do 

Casado/Piran
has - 

Território 
Alto Sertão 
Alagoano  

20h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
I -  Estudante de nível superior em geografia ou curso técnico em 
Agroecologia, Agropecuária ou áreas afins com o projeto 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) No caso de estudante de graduação, estar cursando a partir 

do  5o. período; 

b) Ter realizado atividades de ATER com Agricultura Familiar, 

Assentados de Reforma Agrária, Povos e Comunidades 

Tradicionais e Convivência com o Semiárido; 

c) Disponibilidade para desenvolver atividades no 

assentamento Nova Esperança em Olho D´Água do Casado, 

AL, durante parte da vigência da bolsa (período a negociar); 

d) Familiaridade com programas do Pacote Office 

(especialmente Word, Excel, Powerpoint); 

e) Ter noções básicas de estatística ou tratamento de dados 

experimentais. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Compreensão e conhecimentos básicos sobre o espaço 

natural e modos de vida tradicionais do Semiárido 

brasileiro; 

b) Possuir alguma experiência com dinâmicas de grupo ou 

metodologias participativas de ATER; 

c) Familiaridade com plataformas digitais para divulgação em 

redes sociais. 

Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Ações de mapeamento participativo como suporte as 

atividades de ATER; 

b) Mobilização e articulação das comunidades para as 

atividades de ATER do projeto; 

c) Organização de atividades de ATER previstas nas oficinas e 

com as comunidades e nas escolas; 

d) Organização de atividades de ATER coletivas nas 

comunidades; 

e) Coleta e registro de informações (escritas e  audiovisuais); 

R$400,00 4.3.1 João 
Roberto 

(4.800,00) 


