
 
 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO, Santo Antônio de Goiás  

PROCESSO SELETIVO PARA Analista Classe A ou B 

 
Processo de seleção de um servidor(a) para atuar como Analista de Laboratório na Embrapa 
Arroz e Feijão, localizada em Santo Antônio de Goiás, GO. O foco de atuação seria no Laboratório 
de Microbiologia Agrícola desta unidade. 

 
Qual é a oportunidade? 
Ocupar um cargo como analista (ver em anexo o “Perfil de Competência Analista A e B”), Classe A ou B. 
Profissional para gerenciar, coordenar, avaliar e participar de projetos e subprojetos de 
suporte à pesquisa e desenvolvimento e, sobretudo, a execução de análises no Laboratório de 
Microbiologia Agrícola da Embrapa Arroz e Feijão; administrar, analisar, executar, orientar, 
assessorar e desenvolver estudos estratégicos em processos, projetos e subprojetos nas áreas 
de laboratórios. 

 
Quais são os requisitos mínimos para candidatura? 

 Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências 
Biológicas, Agronomia, Bioquímica, Farmácia-Bioquímica, Química, Química Industrial, 
Engenharia Química, Engenharia de Alimentos ou áreas afins. 
• Cumprir jornada semanal de 40 horas (resguardadas as disposições legais específicas); 

• Cumprir os critérios gerais para a ocupação do cargo, quais sejam: I - 
Idoneidade moral e reputação ilibada; 
II - Perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função para 
o qual tenha sido indicado; 

 
Impedimentos (quem não pode se candidatar): 
• Servidor público de outras esferas que não a Federal; 

• Servidor em afastamento do órgão de origem ou de exercício, por motivos diversos, que 
impeçam a movimentação; 

• Servidor cuja legislação específica de sua carreira ou de seu órgão de origem ou de exercício não 
contemple a possibilidade de movimentação para a Embrapa; 

 
Quais são as atividades a serem desenvolvidas? 

 Práticas de rotina laboratorial em fitopatologia e microbiologia: isolamento, 
multiplicação, identificação e preservação de fungos e bactérias; Instrumentação 
analítica e operação de equipamentos como espectrofotômetro, termociclador entre 
outros; 

 Produção microbiana (fungos filamentosos) por fermentações (submersa e semissólida) 
ou obtenção de enzimas por extração e purificação; 

 Desenvolvimento de processos fermentativos; 

 Métodos e instrumentação analítica aplicável às áreas de microbiologia; 

 Adaptação, otimização e validação de métodos analíticos; 

 Boas Práticas de Laboratório (BPL); 

 Gestão de qualidade: requisitos, normas, auditoria, programas interlaboratoriais; 
  



Quais competências são necessárias? 
• Habilidade para trabalhar em equipe e ter facilidade com relacionamento interpessoal; 

• Visão sistêmica e estratégica para identificação de problemas e soluções; 

• Habilidade para identificar processos mais eficientes e criar fluxos, assim como identificar os 
ineficientes e promover correções e melhorias; 
• Disciplina, senso de responsabilidade e organização; 

• Capacidade analítica sólida; 

• Pensamento crítico, com capacidade de tomar decisões com independência; 

• Ótima comunicação: condução das ideias de maneira clara, concisa, tanto verbalmente quanto 
por escrito; 
• Comprometimento com prazos e com a entrega de resultados; 
• Senso de urgência e prioridade. 

 
Quais qualificações são desejáveis? 
• Conhecimentos em gestão de projetos e processos e análises de laboratório; 
• Habilidades com planilhas eletrônicas e com softwares de elaboração apresentações; 

• Habilidade em gerenciamento de equipe (dentro do laboratório); 
 

Quais são as etapas do processo seletivo? 
O processo seletivo ocorrerá em 2 etapas: 
1. Avaliação e seleção de currículos submetidos; e 
2. Entrevista com os candidatos pré-selecionados na etapa anterior. 

 
Como se inscrever? 
1. Preencha seu currículo no Banco de Talentos do SIGEPE, no endereço 
https://bancodetalentos.economia.gov.br/, em cumprimento ao disposto no art. 4º da 
Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018; 
2. Baixe seu currículo em formato PDF; 
3. Elabore carta de apresentação, com uma breve explicação dos motivos pelos quais tem 
interesse de ocupar a função e como entende que possui a capacidade e a experiência 
necessárias para enfrentar o desafio; 
4. Envie seu currículo gerado pelo Banco de Talentos (em formato PDF) e a carta de 
apresentação para o e-mail tereza.borba@embrapa.br, com o assunto "Seleção Embrapa Lab. 
Micro – Seu nome”. 

 
Quando se inscrever? 
Período para inscrição: 02/11/2020 à 30/11/2020 
Avaliação e seleção de currículos: 01/12/2020 à 10/12/2020 
Entrevista com os candidatos pré-selecionados na etapa anterior: 11/01/2021 à 22/01/2021  
Resultado final: 29/01/2021 
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