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OPORTUNIDADE | RECRUTAMENTO

ANALISTA DE PESQUISA E CONTROLE DE QUALIDADE FLORESTAL
Unidade: Florestal SC – Campina da Alegria

Requisitos:
• Superior Completo em Engenharia Florestal;
• Preferencialmente mestrado nas áreas de Ciências Florestais, Fitopatologia, Estatística, Genética e 
áreas afins 
• Vivência prática em pesquisa e desenvolvimento;
• Conhecimento em melhoramento genético e estatística;
•  Colaboradores devem ter o tempo mínimo de 6 meses de contrato de trabalho na IRANI;

  Não ter sido movimentado na sua área de atuação (trabalho) nos últimos seis meses, através de 
Recrutamento Interno, Promoção ou Transferência;

 Para participar de recrutamento em outras áreas, não ter sido movimentado no último ano através de 
Recrutamento Interno, Promoção ou Transferência.

Atividades:
• Contribuir com o ganho de produtividade e qualidade da floresta e operações florestais, por meio da 
identificação de oportunidades de melhoria, definição da metodologia e execução de pesquisas, testes e 
experimentos. 
• Monitorar a evolução e os resultados de pesquisas, testes e experimentos, mediante a elaboração de 
relatórios de acompanhamento sistemáticos, análise de dados gerados por instituições parceiras e 
construção de relatórios e pareceres de conclusão. 
• Colaborar na definição de parcerias com Instituições de ensino para realização de pesquisas e testes, 
por meio do apoio na construção de metodologias que atendam os interesses da empresa. 
• Contribuir com a constante atualização de processos e melhorias de produtos, por meio da busca de 
novas tecnologias e tendências de mercado na área florestal. 
• Colaborar com a qualidade dos processos e produtos, bem como com o desempenho operacional, por 
meio da análise das inspeções de qualidade, apresentação dos resultados as equipes florestais e 
elaboração, em conjunto com os mesmos, de ações de melhorias. 

Valorizamos a diversidade, considerando todos os candidatos que atendem aos requisitos desta vaga, 
independente de gênero, idade, etnia, religião, nacionalidade, estado civil, orientação sexual e 
deficiência de qualquer natureza.

Para participar: 
Se você preenche os requisitos exigidos e tem interesse na 
vaga, leia o QR Code ao lado e preencha o formulário de 
inscrição.  
Acesso ao Mundo Irani
Login: matrícula com 6 dígitos. Ex.: (005555)
Senha: nascimento com 8 dígitos. Ex.: (30022020)

Encerramento das Inscrições: 28/07/2019
Dúvidas/ E-mail: Juliana Primo / julianaprimo@irani.com.br 


