
 

Edital 04 – Alagoas: Maceió, Embrapa Alimentos e Territórios 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga 
horária 

Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 
Responsável 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

10 meses 2 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios, 

SEAGRI 
Maceió (AL) 

20 h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 

I – Estudante cursando ao menos o 5° período dos cursos de 
Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação ou equivalentes. 

Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Inglês intermediário (para leitura e escrita); 

b) Conhecimento e interesse na instalação de sistemas 

operacionais (Windows e Linux); 

c) Conhecimento em redes de computadores, endereçamento 

de Rede (IPv4 Básico),  VLANs, VPN, cabeamento 

estruturado, crimpagem, routers e switches, automação de 

tarefas e rotinas (utilizando Python, PowerShell, Shell 

Script); 

d) Facilidade na elaboração de documentos técnicos e 

topologias; 

e) Conhecimento em administração básica de Redes Microsoft; 

f) Conhecimento em administração de servidores de rede: 

Active Directory, GPO, DNS, DHCP, File System, Backup, 

Radius, SMB, SSH, SQUID; 

g) Conhecimento em virtualização como VMWare e Hyper-V; 

h) Familiaridade com alguma solução de monitoramento, tais 

como Zabbix, Grafana, DataDog; 

i) Conhecimento em manutenção básica de Hardware, 

formatação e configuração de Desktops; 

j) Conhecimento em G Suite (Gmail, Google Drive, Google 

Sheets, Google Docs); 

k) Conhecimento em metodologias ágeis; 

l) Como diferenciais, ter cursos ou certificações na área de 

redes e manutenção de computadores. 

 

R$400,00 6.2.1 Fábio 
(8.000,00) 



Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Habilidade humana para atuar no suporte aos usuários; 

b) Ter bom relacionamento interpessoal; disciplina para 

obediência aos processos e rotinas diárias exigidas pela TI; 

c) Adotar postura ética e responsável, de respeito aos valores 

definidos pela organização; 

d) Capacidade de comunicação e expressão;  

e) Demonstrar raciocínio lógico; 

f) Agilidade na execução das tarefas diárias e na tomada de 

decisões; 

g) Habilidade para trabalhar em equipe, interagindo em 

situações de natureza diversificada; 

h) Iniciativa, persistência, concentração, paciência e 

organização. 

 
Atividades a serem desenvolvidas:  
a) Preparação de infraestrutura de TI para as ações de ATER no 

escopo do projeto;  

b) Acompanhamento de videoconferências das ações do 

projeto; 

c) Elaboração, atualização e manutenção de documentação 

técnica básica associadas a TI no escopo das ações de ATER. 

d) Alimentação e aplicação das ferramentas de gestão do 

conhecimento no escopo das atividades do projeto.  

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

10 meses 2 SEAGRI 
Maceió (AL) 

20 h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
I - Estar cursando ao menos o 4° período dos cursos de 
administração ou equivalente. 

 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Conhecimento de Excel, Word e GSuite; 
b) Conhecimento de aspectos básicos da administração e/ou 

contabilidade. 

 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Habilidade humana para interação com a equipe e público-

alvo do projeto; 
b) Ter bom relacionamento interpessoal;  

R$400,00 6.2.1 Fábio 
(8.000,00) 



c) Disciplina para obediência aos processos e rotinas diárias 
exigidas pela Embrapa; 

d) Adotar postura ética e responsável, de respeito aos valores 
definidos pela organização; 

e) Capacidade de comunicação e expressão;  
f) Agilidade na execução das tarefas diárias e na tomada de 

decisões; 
g) Habilidade para trabalhar em equipe, interagindo em 

situações de natureza diversificada; 
h) Iniciativa, persistência, concentração, paciência e 

organização. 
 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 
a) Organização dos conteúdos e documentos produzidos o 

escopo das ações de ATER do projeto;  
b) Execução das atividades preparatórias para as ações do 

projeto nos territórios; 
c) Digitalização e carga de documentos e conteúdo produzido. 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 

(Maceió, AL) 

20 h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
I - Estudante de nível superior de Comunicação Social ou 
Jornalismo. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Cursando o 5º período de graduação em Jornalismo ou 

Comunicação Social, no segundo semestre de 2022; 

b) Ótimos conhecimentos da língua portuguesa, bom domínio 

de recursos de informática, conhecimentos básicos de 

fotografia e dos idiomas inglês e espanhol. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e 
proatividade.  
Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto.  

R$400,00 6.2.1 Nadir 
Rodrigues 

(4.000,00) 

Bolsa – 
Modalidade 

F 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 

(Maceió, AL) 

40h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
F - Profissional com título de mestre em Ciência da Informação 
ou áreas afins, com experiência profissional em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação. 

R$3.000,00 6.2.1 
Ricardo 

(30.000,00) 



 Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
Experiência em gestão da informação associada a Ciência, 
Tecnologia & Inovação (CT&I). 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 

a) Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e 

proatividade.  

b) Domínio de língua(s) estrangeira(s) em especial, inglês e/ou 

espanhol.  

c) Domínio de sistemas de gestão da informação. 

Atividades a serem desenvolvidas:  
a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

Bolsa – 
Modalidade 

F 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 

(Maceió, AL) 
 

40h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
F - Profissional com título de mestre em Administração Pública 
ou áreas afins, com experiência profissional em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Experiência em: práticas administrativas avançadas nas 

organizações públicas;  

b) Produtividade e efetividade das organizações públicas; 

instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de 

referência para a melhoria da gestão pública. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e 

proatividade; 

b) Domínio de língua(s) estrangeira(s) em especial, inglês e/ou 

espanhol; 

c) Domínio de sistemas de gestão da informação. 

Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

R$3.000,00 6.2.1 
Ricardo 

(30.000,00) 

Bolsa – 
Modalidade 

F 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 

(Maceió, AL) 

40h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
F - Profissional com título de mestre em Desenvolvimento 
Territorial e Políticas Públicas ou áreas afins, com experiência 

R$3.000,00 6.2.1 
Ricardo 

(30.000,00) 



 profissional em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Experiência em:  abordagens territoriais como suportes 

analíticos à explicação do desenvolvimento local;  

b) Estudos das transformações sociais, em suas dimensões 

cultural, territorial e política. 

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e 

proatividade; 

b) Domínio de língua(s) estrangeira(s) em especial, inglês e/ou 

espanhol.  

c) Domínio de sistemas de gestão da informação. 

Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

Bolsa – 
Modalidade 

H 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 

(Maceió, AL) 
 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
H - Profissional de nível médio com experiência profissional 
mínima comprovada de 2 anos em organização de eventos e 
produção de conteúdos digitais, para sites e redes sociais.  
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
Curso técnico de organização de eventos, cerimonial e protocolo. 
Ótimos conhecimentos da língua portuguesa, bom domínio de 
recursos de informática, conhecimentos básicos de fotografia e 
dos idiomas inglês e espanhol. 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal, 
proatividade, criatividade, visão sistêmica, autonomia e foco no 
resultado.   
Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

R$1.500,00 6.2.1 Raissa 
(15.000,00) 

Bolsa – 
Modalidade 

H 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios, 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
H - Profissional de nível médio com experiência profissional 
mínima comprovada de 2 anos em atividades de design gráfico e 

R$1.500,00 6.2.1 
Luciana 

(15.000,00) 



Maceió, Al e 
Remoto 

comunicação em empresas de Comunicação, Estúdios de Design, 
Publicidade e Propaganda e/ ou Jornalismo.  
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 

a) Ter experiência na produção de peças gráficas, conteúdo para 

redes sociais, material editorial, tratamento de imagens, 

ilustração e web design; 

b) Ter domínio em design gráfico para execução dos programas 

da Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, InDesign e 

Acrobat); 

c) Ter conhecimento de produção gráfica para mídias impressas 

e editoração para produção de peças e materiais gráficos; e 

de mídias digitais. Apresentar um portifólio profissional para 

a entrevista.  

Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
Ter criatividade, curiosidade, afinidade com a tecnologia, 
conhecimento de processos produtivos, além de habilidades de 
relacionamento interpessoal.  
Atividades a serem desenvolvidas: 
a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

Bolsa – 
Modalidade 

I 
 

10 meses 1 Embrapa 
Alimentos e 
Territórios 
(SEAGRI), 

Maceió, AL.  

20h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
I - Estudante de nível superior de Administração, curso técnico de 
Assistente Administrativo ou áreas afins. 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
Estudante matriculado no 5° período no curso de Administração, 
técnico em Assistente Administrativo ou áreas afins. 
Requisitos desejáveis (analisados na entrevista): 
a) Conhecimentos na área de informática, domínio do Excel, 

Word e Powerpoint. 

b) Experiência em projetos com elaboração de matriz de 

planejamento, execução financeira e relatórios de 

resultados. 

c) Facilidade em se relacionar e trabalhar em equipes 

interdisciplinares. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

R$400,00 6.2.1 
Fabricio 

(4.000,00) 



a) Apoio na gestão do conhecimento e disseminação das 

atividades de ATER e resultados do projeto. 

 
 


