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 Agente de Agricultura   
 

Shelter For Life International (SFL) é uma organização humanitária com mais de 30 anos de experiência 
no campo humanitário internacional. SFL é especializada na reconstrução de infraestrutura, no 
desenvolvimento agrícola, na segurança alimentar e aplicação de microcrédito. Uma abordagem que 
permanece sensível à cultura local, que privilegia a participação comunitária, e emprega tecnologia 
apropriada como parte integrante de todos os projetos e programas de SFL. A missão de SFL é: 
Demonstrar o amor de Deus, permitindo que as pessoas reconstruam as suas comunidades e restaurem 
as suas vidas. Para mais informações, consultar o nosso site: www.shelter.org 
 
SFL planea implementar um programa chamado LIFFT-Cashew que liga as infraestruturas, as finanças e 
as plantações de caju. Este programa terá uma duração de seis anos e será implementado no Senegal, 
na Gâmbia e na Guiné-Bissau, com o objetivo de desenvolver e melhorar os vínculos da cadeia de valor 
necessários para apoiar uma rede comercial regional integrada de caju. O programa proposto levará em 
conta essas ligações em quatro componentes do programa: (1) a infraestrutura de mercado, (2) os 
serviços financeiros, (3) o acesso ao mercado e as conexões e (4) as boas práticas agrícolas. O programa 
"conectar as infraestruturas, as finanças e as plantações de caju" criará uma infraestrutura comercial 
sustentável, melhorará o acesso a serviços financeiros, organizará e formará os pequenos agricultores 
para aumentar a sua capacidade produtiva e comercial e reforçará a capacidade dos transformadores 
locais para adicionar valor às castanhas na área de produção do caju na África de Oeste. 
 
Missões e responsabilidades do Agrónomo País 
Posto sob a direção do responsável do departamento de agricultura, ele / ela terá como principais 
missões de: 
(1) Acompanhar as Associações dos produtores parceiros do Projeto para a implementação de 
atividades de formações; de multiplicações e de supervisão dos produtores membros. 
(2) Reforçar as capacidades técnicas das associações parceiras sobre as boas práticas de gestão de 
plantações de caju através da implementação de parcelas de demonstração / Campo Escola  
(3) Acompanhar as Associações parceiras a estabelecer um sistema de supervisão local para garantir que 
as boas práticas aprendidas sejam aplicadas rigorosamente no nível das suas respectivas plantações. 
(4) Promover o desenvolvimento de viveiros qualificados para fornecer mudas de qualidade aos 
produtores e grupo de prestadores de serviços profissionais que possam realizar os trabalhos de 
manutenção necessários para as plantações, a fim de reduzir a dificuldade e aumentar 
significativamente a produtividade 
 
(5) Facilitar o vínculo entre as Associações / Produtores e os grupos de viveiristas qualificados, bem 
como os grupos de prestadores de serviços profissionais, a fim de disponibilizar instalações e serviços, 
mas também que os seus custos estejam ao alcance destes últimos.  
 
 
 
Critérios Obrigatórios: 
 
Ter um diploma (Bac +3 pelo menos)de licenciatura em ciências agronómicas, agroflorestais, 
desenvolvimento rural, engenharia social; gestão de organizações de produtores; engenharia de 
formação ou grau equivalente. 
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• Possuir, no mínimo, seis anos de experiência profissional nas áreas mencionadas e um mínimo de três 
anos na gestão de Cantanhas de cajus; na gestão das organizações de produtores e no aconselhamento 
agrícola e vulgarização  
• Ter conhecimentos do desenvolvimento organizacional e forte experiência na gestão de parcelas de 
demonstração e supervisão das atividades de capacitação dos produtores 
• Apoiar e acompanhar as associações de produtores em todas as etapas da implementação das 
atividades e a vulgarização de inovações tecnológicas na produção de cajus. 
• Forte capacidade de analisar e resolver problemas de maneira prática 
• Elaborar um plano de monitoramento com coleta de dados e ferramentas de informação no nível das 
Associações 
• Redigir relatórios de monitoramento agronómico e transmitir à pessoa responsável pelo 
departamento agrícola os dados e informações úteis no nível das Associações dos produtores. 
• Habilidade em comunicação oral e escrita, em inglês 
• Excelente capacidade de lidar com Excel, Word, Powerpoint, Google Calendário Email e outras 
aplicações informáticas 
 
Critérios preferidos: 
• Ter o senso de responsabilidade 
• Ser flexível 
• Excelentes habilidades em comunicação oral em Fula, Mandinga ou Felupo 
• Possuir uma boa capacidade de análise e síntese 
 
Contrato: 
• O contrato inicial será de um ano, com um período experimental de três meses e será renovável 
dependendo do desempenho do candidato. 
• O posto será baseado em Bula, Senegal. As despesas de moradia e realocação serão cobertas pelo o 
empregado. 
 
Disponibilidade: Imediata; disponível para começar no início de dezembro 
 
Para se candidatar, enviem o seu currículo e a carta de motivação para o seguinte endereço 
sfl.emplois@gmail.com até ……………. de 2019, indicando no objetivo o posto (ou o cargo), por favor. 

 


