
 

Edital 03 – Alagoas: Igaci, Estrela de Alagoas, Arapiraca, Inhapi, Senador Rui Palmeira, São José da Tapera – Território Agreste, Médio e Alto Sertão Alagoano. 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga horária Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 
Responsável 

Bolsa – 
Modalidade 

G 

  

10 meses 1 Igaci 
(predominan
te), Estrela 
de Alagoas, 
Arapiraca, 

Inhapi, 
Senador Rui 

Palmeira, São 
José da 
Tapera 

(eventualme
nte) – 

Territórios 
Agreste, 

Médio e Alto 
Sertão 

Alagoano e 
remoto 

30 h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 

 G - Profissional de nível superior na área de ciências agrárias, 

com experiência profissional em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação em Agroecologia e Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Profissional da área das ciências agrárias, com experiência prática 
em Agroecologia, Produção Orgânica, Agricultura Familiar e 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), com disponibilidade 
para atuar nos municípios destacados anteriormente, 
especialmente em Igaci-AL, sede da AAGRA. 

 Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Experiência prática com manejo de quintais produtivos e 

com a produção de mudas, especialmente de hortaliças em 

sistemas orgânicos (preparo de substratos orgânicos, 

manejo da irrigação, semeadura em bandejas, repicagem, 

qualidade das mudas, controle alternativo de pragas e 

doenças, dentre outros); 

b) Experiência em ATER e diálogo de conhecimentos e 

experimentação com agricultores familiares; 

c) Experiência na coleta, registro e sistematização de 

informações relacionadas ao processo de produção de 

R$2.500,00 2.3.1 
Fernando 

(25.000,00) 



mudas orgânicas de hortaliças e manejo de quintais 

produtivos. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Mobilização de agricultores e agricultoras para atividades de 

ATER sobre sistemas produtivos em oficinas e intercâmbios 

na área de experimentação (viveiro) da AAGRA e em 

Unidades Familiares de Produção; 

b) Realização de oficinas de ATER sobre produção de mudas 

orgânicas de hortaliças no viveiro da AAGRA e em Unidades 

Familiares de Produção; 

c) Execução de atividades de apoio à gestão do viveiro de 

produção de mudas da AAGRA; 

d) Coordenação do processo de produção de mudas orgânicas 

de hortaliças no viveiro da AAGRA.  

Bolsa – 
Modalidade 

I 

  

10 meses 1 Igaci 
(predominan
te), Estrela 
de Alagoas, 
Arapiraca, 

Inhapi, 
Senador Rui 

Palmeira, São 
José da 
Tapera 

(eventualme
nte) – 

Territórios 
Agreste, 

Médio e Alto 
Sertão 

Alagoano e 
remoto 

20 h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 

I - Estudante de nível superior ou curso técnico nas áreas de 
ciências agrária ou agroecologia. 

 Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

Estudante de nível técnico ou superior na área das ciências 

agrárias ou agroecologia, com interesse nas áreas de 

Agroecologia, Produção Orgânica e Agricultura Familiar cursando 

preferencialmente o quinto período e com disponibilidade para 

atuar nos municípios destacados anteriormente. 

 Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Experiência em ATER e diálogo de conhecimentos e 

experimentação com agricultores familiares; 

R$400,00 

  

2.3.1 
Fernando 

(4.000,00) 



b) Experiência na coleta, registro e sistematização de 

informações relacionadas ao processo de produção de 

mudas orgânicas de hortaliças e manejo de quintais 

produtivos. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Aplicação de questionários sobre produção de hortaliças 

junto às famílias organizadas nos grupos do SPG Bem Viver; 

b) Aplicação de questionários sobre manejo dos quintais 

produtivos junto às famílias organizadas nos grupos do SPG 

Bem Viver; 

c) Tabulação e organização dos dados obtidos por meio dos 

questionários; 

d) Mobilização das famílias agricultoras para atividades de 

ATER, oficinas e intercâmbios na área de experimentação 

(viveiro) da AAGRA e em Unidades Familiares de Produção; 

e) Realização de oficinas de ATER sobre a produção de mudas 

orgânicas de hortaliças no viveiro da AAGRA e em Unidades 

Familiares de Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


