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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Pesquisa, assistência técnica e desenvolvimento tecnológico e de mercado. 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 Profissional com larga experiência nas áreas de desenvolvimento de produtos, biotecnologia, 

pesquisa e assistência técnica ao produtor rural; 

 Conhecimentos técnicos e práticos em agricultura de precisão, no planejamento e no 

acompanhamento das culturas da soja, milho, sorgo e algodão; 

 Vivência no uso de defensivos agrícolas, no monitoramento e nos métodos de controle de 

pragas e doenças; 

 Maturidade no relacionamento e habilidade no trabalho em equipe; 

 Bons conhecimentos em estatística experimental, manejo da fertilidade de solos, produção e 

beneficiamento de sementes, entomologia, fitopatologia, fisiologia vegetal e melhoramento 

de plantas; 

 Capacidade para elaborar e ministrar palestras e cursos; 

 Excelência na montagem, condução e avaliação de ensaios no campo, assim como no 

posicionamento de produtos e no treinamento de equipes de venda e canais de distribuição; 

 Conhecimento de análises de risco e procedimentos de segurança no trabalho; 

 Domínio dos diversos aplicativos de informática com destaque para Excel; 

 Cursos de direção defensiva e carteira de habilitação A2/B. 

 
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 

 Mestrado em Agronomia/Fitotecnia – 09/1999 

Universidade Federal de Lavras (UFLA/MG) 
 

 

 Graduação em Agronomia – 07/1993. 

       Universidade Federal de Lavras (UFLA/MG) 

 

 

mailto:carvalhojcb@uol.com.br


EMPRESAS/ENTIDADES 
 

 (09/2007–08/2010) Monsanto do Brasil Ltda – Campo Verde - MT 

Cargo: TD - Technology Development. 

Atividades: planejamento, implantação, condução e avaliação de ensaios junto a produtores e 

instituições de pesquisa com o objetivo de gerar conhecimento e iniciativa de venda de produtos 

e tecnologias; treinamento das equipes de vendas e canais de distribuição com responsabilidade 

no correto posicionamento do portfólio para composição de forecast; apresentação de palestras e 

ponto de apoio técnico em eventos promocionais e em reclamações de desempenho. 
 

 (11/2003-09/2007) Pivatto Assessoria Agronômica – Sorriso - MT 

Cargo: consultor e assistente técnico. 

Atividades: 22.500 ha de área assistida semanalmente junto aos produtores e venda de 

agricultura de precisão. Entre os serviços citam-se os de levantamento de ervas daninha, coleta 

de amostras de solo e interpretação dos resultados; estudo de alternativas de preparo, correção e 

adubação para as cultivares indicadas (com ou sem agricultura de precisão), épocas de plantio e 

planejamento de safrinha; a elaboração do quadro geral para aquisição de insumos; a assistência 

nas regulagens de equipamentos, com responsabilidade no monitoramento e nos métodos de 

controle de pragas, plantas invasoras e doenças durante o ciclo das culturas (soja e milho). 
 

 (02/2003 ) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  – SENAI – Rondonópolis - MT 

Cargo: instrutor temporário. 

Curso ministrado: Identificação e Manejo de Pragas da Soja e do Algodoeiro. 

Duração: 15 horas aula. 
 

 (04/2001 – 09/2002) Sementes Salles – Rondonópolis - MT 

Cargo: coordenador de pesquisa em 36 ha de área experimental (5.000 parcelas / safra). 

Atividades: obtenção de híbridos F1 em estufa (cruzamentos), avanço de gerações, seleção de 

linhagens (avaliação do potencial produtivo, resistência a pragas e doenças, caracterização 

fenotípica e multiplicação de sementes genéticas de soja e algodão); suporte técnico com 

responsabilidade no controle de qualidade de sementes de soja. 
 

 (12/1994 – 05/1995) Laboratório de Patologia de Sementes ( UFLA– MG) 

Cargo: estagiário / início de mestrado. 

Atividades: condução de ensaios de tratamento químico de sementes (laboratório e campo). 
 

  (08/1993 – 10/1994) Faz. Porto Alegre, Km 34, Serra  do Ramalho  –  BA 

Cargo: responsável técnico em área irrigada por pivô central em aproximadamente 2.500 ha de 

 milho em rotação com feijão.   

Atividades: acompanhamento do preparo de solos, plantio, colheita, aviação agrícola, controle 

de pragas e doenças, manejo de irrigação e fertirrigação. 
  
 

CURSOS / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

 43⁰ CONGRESSO DE FITOPATOLOGIA - CUIABÁ - MT – 2010; 

 INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA - SORRISO - MT – 2007; 

 TECNOCAMPO 2007 - SORRISO - MT – 2007; 

 ENCONTRO DE DIFUSORES DE TECNOLOGIA PIONEER – CUIABÁ – MT – 2006; 

 V ENCONTRO TÉCNICO FUNDAÇÃO MT - CUIABÁ - MT - 2005; 

 VII ENCONTRO DE PLANTIO DIRETO NO CERRADO - SORRISO - MT - 2003; 

 “WORKSHOP” / EMPRETEC - SEBRAE - RONDONÓPOLIS - MT – 2003. 
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