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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG
LABORATÓRIO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - Lama
Projeto: Caracterização socioeconômica regional da área de ocorrência do muriquido-sul (Brachyteles arachnoides), na região do Vale do Rio Ribeira de Iguape, PR
As instituições acima relacionadas comunicam que estão abertas as inscrições
para o preenchimento de vagas, para graduandos atuarem no projeto: que conta com
financiamento da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza:
Até 02 (duas) vagas para estudantes de graduação, preferencialmente para
graduandos em engenharia agronômica, para atuação na área de conservação de
recursos naturais e sistemas agroecológicos de produção junto a agricultores de base
familiar.
A carga horária semanal de atividades é de 20 (vinte) horas com disponibilidade
para incursões ao campo. O aluno escolhido terá auxílio financeiro de R$ 500,00
(quinhentos reais).
O aluno selecionado terá contrato com duração de 6 (seis) meses, com
possibilidade de renovação, durante a vigência do contrato da FAUEPG com a Fundação
Grupo Boticário, de acordo com o desempenho nas atividades previstas e a critério do
Conselho Gestor do projeto e da liberação dos recursos previstos.
O aluno deverá participar como membro de equipe interdisciplinar no
fortalecimento de rede de entidades parceiras para promoção e conservação dos
recursos naturais e desenvolvimento rural, adequação de unidades rurais, apoio ao
desenvolvimento de cadeias sustentáveis de produção e educação para agricultores e
jovens rurais.
1. INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão enviar no período de 16/03/2018 a 25/03/2018 (até às
17h00min) para o endereço lama@uepg.br:
1.1. Currículo Lattes;

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e
Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

1.3. Telefone para contato.

2.

DOCUMENTAÇÃO

NECESSÁRIA

PARA

CONTRATAÇÃO

(ENTREGA

CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO)
a) 02 (duas) fotocópias da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei;
b) 02 (duas) fotocópias do CPF;
c) Currículo Lattes;
d) Histórico Escolar atualizado (acadêmico online).

3. ARGUIÇÃO
A arguição ocorrerá no dia 26/03/2018, às 10:00 h, no Laboratório de Mecanização
Agrícola, Bloco F – sala 04, no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta Grossa.
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Análise da documentação e arguição. Espera-se que o candidato tenha afinidade
com sistemas agroecológicos de produção.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado através de Edital, via eletrônica, no dia 26/03/2017.
6. CONTRATAÇÃO
O candidato selecionado deverá comparecer imediatamente após a divulgação
dos resultados no Laboratório de Mecanização Agrícola (mesmo local da entrevista) para
entrega de documentação (item 2 deste edital).

Ponta Grossa, 15 de março de 2018
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Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

