
Vaga: Assistente Pesquisa Florestal 
Área de atuação: Coordenação Melhoramento Genético 

 
Requisitos:  
 

• Formação Superior Cursando em Engenharia Florestal, Agronomia, Biologia, Gestão Ambiental, Engenharia 
Ambiental e afins.; 

• Vivência na organização de informações coletadas em experimentos de Campo ou Viveiro, bem como manter 
arquivos técnicos e de segurança atualizados;  

• Vivência no Processo de Produção de Mudas será considerado fator diferencial; 

• CNH – Carteira Nacional de Habilitação (Categoria B); 

• Conhecimento do Pacote Office (Word, Excel – Nível Avançado, PowerPoint e Outlook). 

 
Principais Responsabilidades:   
 

• Auxiliar, conforme demanda, na coleta de dados dos experimentos de campo, viveiro e pomar de hibridação, ou 
digitação de planilhas de avaliação de qualidade atendendo aos procedimentos operacionais pré-definidos, a fim de 
alimentar bancos de dados utilizados pela equipe de pesquisa; 

• Organizar registros de aferição de equipamentos e monitoramentos, bem como os controles de itens de segurança 
do trabalho, checklist de veículos e demais controles, conforme procedimentos pré-estabelecidos; 

• Orientar os membros da equipe em relação aos temas de DDS – Diálogos Diários de Segurança, propostos pela área 
de segurança, acompanhando a sua realização e apoiando no desenvolvimento dos temas; 

• Avaliar experimento em campo, auxiliando o especialista da área na marcação de parcelas, árvores ou demais 
anotações pertinentes a experimentos específicos, visando agilizar a avaliação e o controle dos dados; 

• Gerar croquis dos experimentos implantados em campo, responsabilizando-se pelas atualizações se necessário e 
seu armazenamento nas pastas de experimentos; 

• Controlar atividade de produção de mudas de pesquisa no Viveiro, todo seu processo de produção, identificação 
dos materiais genéticos e alimentando as planilhas de controle de produção; 

• Controlar o processo de hibridação, organizando as polinizações, colheita e beneficiamento de pólen e sementes. 

 

LOCAL DE TRABALHO: Núcleo Florestal - Eunápolis – BA 

 

 Venha fazer parte do nosso Time!! Aos interessados, cadastrar currículo até o dia 10/10/2020, acessando o site 
www.vagas.com.br/veracel. Localize a opção - Conheça as nossas vagas – Clique no título para abri-la e terá o acesso para 

candidatar-se. A candidatura a vaga, só é possível após o cadastro de suas informações no site. 

 

 

Lembramos que somos uma empresa que se preocupa com a inclusão. Todas as nossas vagas também são destinadas a 
candidatos com deficiências. 

 
Atenciosamente,  

Desenvolvimento Humano Organizacional 


