
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas 
 
Edita 01 – Território Sertão do São Francisco Baiano – Juazeiro/BA e Petrolina/PE 

Vaga 
Vigência 
Estimada 

Quantidade 
Local de 
trabalho 

Carga 
horária 

Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 
Valor da 

Bolsa 
Responsável 

Bolsa – 
Modalidade 

H 
 

10 meses 1 Território 
Sertão do 

São 
Francisco 
Baiano e 
Remoto 

30 h 
semanais 

 

Requisitos obrigatórios 
H - Profissional de nível médio com experiência profissional 
mínima comprovada de 2 anos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em Agroecologia e Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER). 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com Agroecologia, Agricultura Familiar, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Povos e 

Comunidades Tradicionais e Convivência com o Semiárido; 

b) Experiência prática com métodos e ferramentas de 

Educação Popular; 

c) Experiência com ferramentas de SIG (sistema de informação 

geográfica) e geoprocessamento; 

d) Residir em Petrolina, PE ou Juazeiro, BA. 

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

informações; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre 

agroecossistemas da Caatinga e modos de vida tradicionais 

do Semiárido brasileiro; 

c) Experiência prática com organização social e condução de 

processos educativos coletivos e ATER. 

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

atividades de ATER do projeto; 

b) Organização de atividades coletivas de capacitação e ATER 

nas comunidades; 

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

sistematização de informações das atividades de ATER; 

d) Elaboração de mapas temáticos das comunidades como 

ferramentas de suporte as ações de ATER; 

R$1.500,00 1.2.1 Paola 
(15.000,00) 



e) Elaboração de publicações relacionadas as ações da ATER. 

Bolsa – 
Modalidade 

H 
 

10 meses 1 Território 
Sertão do 

São 
Francisco 
Baiano e 
Remoto 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
H - Profissional de nível médio com experiência profissional 
mínima comprovada de 2 anos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação em Agroecologia e Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER). 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com Agroecologia, Agricultura Familiar, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Povos e 

Comunidades Tradicionais e Convivência com o Semiárido; 

b) Experiência prática com métodos e ferramentas de 

Organização e Educação Popular; 

c) Experiência com botânica e zoologia da Caatinga; 

d) Residir em Petrolina, PE ou Juazeiro, BA. 

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

informações; 

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre 

biodiversidade da Caatinga e modos de vida tradicionais do 

Semiárido brasileiro; 

c) Experiência prática com organização social e condução de 

processos educativos coletivos e de ATER. 

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

atividades de ATER do projeto; 

b) Organização de atividades de campo e ATER nas e com as 

comunidades; 

c) Organização de atividades coletivas de capacitação e ATER 

nas comunidades; 

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

sistematização de informações das atividades de ATER; 

e) Condução de práticas agroecológicas com as comunidades; 

f) Elaboração de publicações relacionadas as ações de ATER. 

R$1.500,00 1.3.3 Paola 
(15.000,00) 



Bolsa – 
Modalidade 

H 
 

10 meses 1 Território 
Sertão do 

São 
Francisco 
Baiano e 
Remoto 

30h 
semanais 

Requisitos obrigatórios 
H - Profissional de nível médio com experiência profissional 
mínima comprovada de 2 anos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação em Agroecologia e Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER). 
Requisitos Desejáveis (analisados no formulário e na entrevista) 
a) Experiência prática com Agroecologia, Agricultura Familiar, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Povos e 

Comunidades Tradicionais e Convivência com o Semiárido; 

b) Experiência prática com facilitação gráfica, desenho e 

ilustração; 

c) Experiência com alimentos da Caatinga; 

d) Experiência com SIG (sistema de informação geográfica) e 

geoprocessamento; 

e) Residir em Petrolina, PE ou Juazeiro, BA. 

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

b) Compreensão e conhecimentos específicos sobre alimentos 

modos de vida tradicionais do Semiárido brasileiro; 

c) Experiência prática com organização social e condução de 

processos educativos coletivos e de ATER. 

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 coletivas de capacitação e ATER 

nas comunidades; 

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

sistematização gráfica de informações das atividades de 

ATER; 

e) Apoio na elaboração de mapas temáticos com ferramentas 

para as atividades de ATER; 

f) Elaboração de publicações relacionadas as atividades de 

ATER. 

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

 


