Vaga para Bolsista em Bioenergia e Sustentabilidade
A Agroicone está com uma oportunidade de contratação de bolsista para estágio de mestrado ou doutorado na
área de biocombustíveis para exercer as seguintes atividades:
•
•
•

Pesquisas e análises quantitativas e qualitativas nos diferentes temas: setor bioenergia, agricultura,
sustentabilidade, mudanças climáticas, entre outros;
Redação de relatórios, artigos, sumários executivos e documentos técnicos;
Apresentações (em PowerPoint) com análises técnicas e agregação de valor.

Perfil desejado:
Buscamos profissional com formação em Economia, Engenharia, Gestão Ambiental ou áreas afins, cursando
mestrado ou doutorado, com interesse em biocombustíveis, agropecuária, mudanças climáticas,
sustentabilidade e políticas públicas. Fundamental o domínio do Pacote Office. Desejável inglês avançado,
especialmente para leitura e escrita. Interesse em métodos quantitativos e conhecimento de modelos
econométricos, de equilíbrio parcial ou equilíbrio geral, assim como modelos de inventário e quantificação de
carbono serão considerados como diferenciais.
Os principais critérios de avaliação do(a) candidato(a) serão sua experiência e interesse com os temas citados,
motivação com novos desafios, assim como habilidade de organizar e analisar dados, qualitativos e
quantitativos, principalmente em Excel e Power Point. Experiência e aptidão para elaboração de relatórios e
outros textos técnicos são importantes.
Além disso, serão levadas em consideração características como facilidade e motivação de trabalhar em equipe
multidisciplinar, organização e interesse em diversos temas relacionados ao setor agropecuário e mudança do
clima, para que possa se integrar a equipe e visão da Agroicone.
Condições do trabalho: Contratação de estágio (bolsa + benefícios). Ambiente de trabalho agradável e com
capacidade de desenvolvimento, aprendizagem e conhecimento. 30 a 40 horas semanais, com início imediato.
Local: São Paulo - SP. Próximo às estações de metrô Consolação e Paulista. Estamos em teletrabalho.
Sobre a Agroicone
A Agroicone é uma organização que gera conhecimento e soluções para transformar a agropecuária
brasileira diante dos desafios globais do desenvolvimento sustentável. 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:
www.agroicone.com.br
Interessados devem encaminhar currículo para sofia@agroicone.com.br com o assunto “Vaga
PESQUISADOR/A”. Prazo: 29/04/2022

