
Área Descrição Localidade Cursos 

Sustentabilidade

Área responsável por conectar as questões ambientais e 

sociais aos objetivos e desafios do negócio, criando 

estratégias de longo prazo para todos os interlocutores da 

empresa (clientes, funcionários, acionistas, parceiros, 

comunidades, dentre outros).

São Paulo / SP

Administração, Engenharia Ambiental, Gestão 

Ambiental, Ciências Biológicas, Geologia, Engenharia 

Agronômica /Agronomia

Petrolina / PE
Engenharia Agronômica, Agronomia, Engenharia 

Agrícola, Ciências Biológicas

Uberlândia / MG
Administração, Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis e Engenharias (todas)

São Paulo / SP

Campinas / SP

Comercial / Marketing 

(Efetividade Comercial)

Analisar a performance de vendas da empresa de forma a 

garantir que as metas e objetivos traçados sejam alcançados 

no tempo e parâmetros estabelecidos.

São Paulo / SP
Marketing, Administração de Empresas, Ciências 

Econômicas e Engenharias (todas)

Finanças (Planejamento 

Financeiro)

Analisar e direcionar as decisões financeiras maximizando as 

oportunidades e atingimento das metas de negócio da 

maneira mais estruturada e precisa possível.

São Paulo / SP
Administração, Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis

Finanças (Crédito e Cobrança)

Realizar análises de cadastro para liberação de crédito e 

executar ações de cobrança para recuperação de valores em 

aberto.

São Paulo / SP
Administração, Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis

Finanças (Estratégia 

Corporativa)

A área de Estratégia lidera o planejamento estratégico de 

curto, médio e longo prazo e o gerenciamento de novos 

negócios.

São Paulo / SP Administração

Finanças (Tributária)

A área Tributária é responsável pelo planejamento 

tributário, controles fiscal e apuração mensal de impostos, 

fechamento fiscal e reconciliações.

São Paulo / SP Direito

Jurídico 

Intermediar as relações jurídicas dentro da organização sob 

aspectos civeis, trabalhistas e societários, suportando 

estrategicamente diferentes decisões de negócio.

São Paulo / SP Direito

Supply Chain (Customer 

Service, Sistemas de Gestão, 

Logística, Melhoria Contínua e 

Compras)

As áreas destacadas são responsáveis por todas as 

atividades de compras, comércio exterior, PCP, logística, 

gestão do atendimento e relacionamento com clientes da 

Monsanto.

São Paulo / SP

Administração, Engenharia Agronômica / Agronomia, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Engenharias (todas)

Manufatura de Químicos 

(Engenharia de Processos)

Analisar e otimizar equipamentos e processos da unidade 

fabril visando melhroria contínua e redução de custos.
Camaçari / BA Engenharia Química, Engenharia Bioquímica

Camaçari / BA

S. José dos Campos / SP

Manufatura de Químicos 

(Engenharia de Manutenção)

Garantir a disponibilidade e manutenibilidade dos 

equipamentos e processos da empresa em acordo com as 

melhores práticas de segurança.

Camaçari / BA Engenharia Elétrica

Camaçari / BA

S. José dos Campos / SP

Manufatura de Químicos 

(Engenharia de Projetos)

Promover melhorias em equipamentos e estruturas que 

viabilizem melhores práticas e/ou novas oportunidades de 

negócio.

Camaçari / BA Engenharia Mecânica

Ipuã / SP

Uberlândia / MG

Manufatura de Sementes 

(Engenharia de Manutenção)

Garantir a disponibilidade e manutenibilidade dos 

equipamentos e processos da empresa em acordo com as 

melhores práticas de segurança.

Ipuã / SP
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e 

Automação e Engenharia Elétrica

Uberlândia / MG

Engenharia de Produção, Engenharia 

Agronômica/Agronomia, Engenharia Agrícola, 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica

Ipuã / SP Engenharia Agronômica e Engenharia Agrícola

Manufatura de Sementes 

(Qualidade)

Suporte administrativo e técnico para as equipes 

responsáveis por controle e garantia da qualidade da 

unidade fabril.

Uberlândia / MG
Engenharia da Computação, Ciência da Computação, 

Sistemas de Informação

Recursos Humanos

Atuação generalista como parceiro de RH da planta com foco 

em atração, desenvolvimento de pessoas, engajamento e 

retenção.

Uberlândia / MG Administração, Psicologia, Direito

Comercial / Marketing
Suportar a força de vendas local para que as estratégias 

sejam atingidas e as interações com clientes maximizadas.
Cuiabá/MT

Engenharia Agronômica/Agronomia, Engenharia 

Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia de 

Agronegócios, Agronegócios

Assegurar que as atividades e o negócio da empresa 

estejam de acordo e cumpram as leis e normas competentes 

à área ou mercado de atuação. Confirmação de identidade 

de materiais em estudo e quantificação da expressão de 

proteínas de OGMs, respectivamente, em laboratório da 

regulamentação, além de suporte à organização de toda a 

documentação gerada pelo laboratório. 

Área responsável pelo monitoramento diário da produção; 

elaboração de relatórios; participação na investigação de 

desvios de processo; auxiliar na elaboração e 

implementação de projetos de melhoria.

Suportar atividades das diversas interações da gestão da 

cadeia de suprimentos da unidade fabril de forma a 

acrescentar valor para o produto e cliente final.

Condução de ensaios e testes em laboratório ou campo, 

analisando as variáveis e relações entre causa e efeito.

Manufatura de Sementes 

(Supply Chain)

Manufatura de Sementes 

(Engenharia de Produção)

Engenharia de Produção, Engenharia de 

Biossistemas, Engenharia Química, Engenharia 

Agronômica/Agronomia, Engenharia Bioquímica, 

Engenharia de Bioprocessos, Engenharia 

Biotecnológica

Engenharia Química, Engenharia Bioquímica

Administração de Empresas, Engenharia de 

Produção

Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica /  

Agronomia, Biotecnologia, Engenharia 

Biotecnológica, Engenharia Química, Engenharia 

Bioquímica, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia 

de Biossistemas

Biotecnologia 

(Experimentação de Campo)

Biotecnologia (Assuntos 

Regulatórios) 

Manufatura de Químicos 

(Supply Chain)

Suportar atividades das diversas interações da gestão da 

cadeia de suprimentos da unidade fabril de forma a 

acrescentar valor para o produto e cliente final.

Manufatura de Químicos 

(Engenharia de Produção)

Garantir o cumprimento dos planos de produção da unidade 

assegurando o uso eficiente dos recursos físicos, financeiros 

e humanos disponíveis.




