
 

PERFIL DESEJADO 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 
 

Vaga de Estagiário ou Pesquisador Visitante 

Auxiliar na coleta, análise e interpretação de dados para pesquisa e certificações; 

Desenvolver Inventários de GHG e estudos de ACV;

equipe multidisciplinar; 

• Inglês em nível intermediário (diferencial). 

• Boa capacidade de organização para lidar com um ambiente de complexidade de 
informação e prazos de entrega rigorosos; 

 

A Agroicone está com uma oportunidade de contratação de estagiário na área de pesquisa. 
A pessoa contratada executará diferentes atividades nas áreas de Pesquisa 
Aplicada, Biocombustíveis e Análise de Ciclo de Vida (ACV).  

• 

•  

• Elaboração de planilhas (Excel) e apresentações (Power Point); 

•   Redação de relatórios técnicos. 

Bolsa de estudos e benefícios (vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida). 
  30 horas semanais. 

Local  de  trabalho:  remoto,  com a  breve  previsão  de  retorno  ao  regime presencial  em 
São Paulo - SP. 

Jornada de trabalho:
 

Sobre a Agroicone: A Agroicone é uma organização que gera conhecimento e soluções 
para transformar o setor agropecuário, contribuindo para os desafios globais no qual está 
inserido. Atua em cinco áreas estratégicas: i) comércio internacional e temas globais; ii) 
sustentabilidade e inteligência territorial; iii) políticas públicas; iv) negócios, mercados e 
financiamento; e v) tecnologias em cadeias agro. A Agroicone é formada por uma equipe
multidisciplinar, com vasta competência nas áreas econômica, regulatória/jurídica, 
territorial, socioambiental e de comunicação.  Mais informações sobre a Agroicone no site 
www.agroicone.com.br. 

Prazo: 10/10/2021 ou até a vaga ser preenchida.  

Interessados devem encaminhar currículo e carta de apresentação para:
stella@agroicone.com.br  com o assunto:  Vaga de estágio biocombustíveis. 

• Boa escrita e elaboração de apresentações em Power Point; 

• Ótimo relacionamento interpessoal, com disposição e facilidade para trabalhar em 

•    Estudante  de  graduação  ou  pós-graduação  nas  áreas  de  
Planejamento Energético,  Engenharia,  Agronomia,  Gestão  Ambiental  e  
outros  cursos, que  tenha  interesse  nas  áreas  de  biocombustíveis,  ACV,
sustentabilidade, questões  socioambientais, inovação e negócios; 

http://www.agroicone.com.br/
mailto:iara@agroicone.com.br

