DESCRIÇÃO DO CARGO
Título do Cargo: Estagiário

Reporte: Coordenador Técnico
Carga horária: 30 horas semanais
Local: Pernambuco (remoto)

RESUMO
A Global Communities Brasil (GC/B) está implementando programa de desenvolvimento agrícola e
agronegócio com foco no fomento de agricultura familiar no Nordeste e busca um Estagiário para dar
suporte a toda estrutura de atendimento a produtores rurais com foco na cultura do milho que buscam o
desenvolvimento agrícola e o fomento da agricultura familiar. Ele/ela dará suporte a equipe de campo e
de gestão do programa visando a otimização do impacto do programa na região bem como no
relacionamento com os stakeholders e produtores locais. O programa Prospera conta com um
Coordenador Técnico e agrônomos em campo para apoiar a produção de milho em zonas rurais do estado
de Pernambuco por meio da capacitação dos pequenos produtores em tecnologias modernas de
mecanização agrícola, nutrição, proteção de cultivos e comercialização de grãos. O programa oferece
capacitações, treinamentos técnicos teóricos e práticos sobre o manejo de alto rendimento produtivo da
lavoura. Os produtores também recebem assistência técnica presencial e digital para que possam produzir
com as mais modernas técnicas de cultivo, melhorando a produtividade. O candidato ideal deve se
destacar na capacidade de organização e apoio da equipe e dos parceiros.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES








Apoiar a execução de treinamentos teóricos / práticos e a operação de campo para a cultura do milho;
Apoiar produtores Prospera através de assistência técnica virtual;
Apoiar a realização dos serviços administrativos necessários a equipe técnica e de gestão;
Apoiar a elaboração do planejamento de cada propriedade em conjunto com o coordenador técnico;
Apoiar os processos de análise de solo da unidade de produção familiar (UPF) e recomendações
nutricional personalizada, implementação de protocolos de campo para a fase de plantio e colheita
potencializando os resultados de produtividade na produção do milho, promovendo a utilização de
máquinas e implementos agrícolas para a inovação, a expansão de cultivos e adoção de tecnologias
para lavouras de alta rentabilidade nas lavouras de milho independentemente do tamanho da
propriedade.
Acompanhar e apoiar as ações do Programa Prospera;
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Colaborar com um ambiente colaborativo;
Realizar pesquisas digitais de assuntos do interesse da equipe;
Dar suporte na elaboração de planilhas de controle e apresentações;
Realizar o arquivamento digital de documentos e manter atualizados os contatos dos envolvidos no
processo;
Realizar lançamentos e tabulação dos dados;
Realizar as metas e atividades nos prazos estabelecidos;
Fazer análise para verificar possíveis pontos que devem ser melhorados na produção;
Apoiar a equipe na melhoria dos processos;
Seguir os padrões éticos na condução do trabalho.

QUALIFICAÇÕES










Estar matriculado em cursos de habilitação técnica de nível médio em agropecuária, agrícola,
agronegócio, zootecnia, meio ambiente ou curso superior das ciências agrárias;
Conhecimento do contexto e da cultura local da agricultura familiar do Nordeste;
Habilidade para atuar em ambientes de trabalho desafiadores que trabalham com grupos de risco e
vulneráveis;
Habilidade de gestão do tempo e organização de tarefas;
Familiaridade em ambiente digital e treinamentos;
Forte habilidade com o pacote office, principalmente Excel, Powerpoint e Word para atender às
necessidades de relatórios, apresentações e comunicação próprias do trabalho. Conhecimento de
Power BI será um diferencial;
Hard user de WhatsApp e outras redes sociais;
Dinamismo e motivação para o trabalho;
Disponibilidade para trabalhar em home office com base em Gravatá/PE.
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