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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG
LABORATÓRIO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - Lama

Projeto: Entre Rios - Fortalecendo redes para a conservação dos recursos hídricos na agricultura
familiar da Floresta com Araucária do Paraná
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará recebendo
inscrição para 1 (uma) vaga destinada a estagiário (a) para o período matutino, em qualquer
área de graduação, para atuar no PROJETO ENTRE RIOS, o qual conta com patrocínio do
PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIETAL.
Este estagiário terá como função atuar em processos administrativos tais como: criação
e preenchimento de ofícios, atas, contratos, editais, formulários, arquivo e controle de
documentos, cadastros, requisições de materiais, desenvolvimento e preenchimento de
planilhas de cálculo e dados, levantamento de dados e informações, cotação de preços, controle
contábil, atendimento ao público, organização do setor, solicitações de compra e auxílio em
prestação de contas junto aos patrocinadores. Deverá também participar como membro de
equipe interdisciplinar no fortalecimento de rede de entidades parceiras para promoção
conservação dos recursos hídricos e desenvolvimento rural, adequação de unidades rurais,
apoio ao desenvolvimento de cadeias sustentáveis de produção e educação para agricultores
familiares e jovens rurais.
O estagiário selecionado terá contrato com duração de 4 (quatro) meses com
possibilidade de renovação a cada quadrimestre, durante a vigência do contrato da FAUEPG
com o Programa Petrobras Socioambiental, de acordo com o desempenho nas atividades
previstas e a critério do Conselho Gestor do projeto e da liberação dos recursos previstos.
Receberá auxílio financeiro de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para desenvolver as
atividades com dedicação de 20h semanais.

1. INSCRIÇÃO

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

De 13 a 23 de novembro de 2015 (até às 17 horas), enviar Curriculum Vitae (Lattes) e telefone
para contato para o endereço lama@uepg.br.

2. VAGA

Qualquer área de graduação

01*

* Uma vaga para o período matutino.

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Trazer na hora da entrevista:
- Documentos Pessoais: RG e CPF (duas fotocópias);
- Curriculum vitae simplificado (Lattes).

4. SELEÇÃO
Análise de documentação e entrevista.

A entrevista se dará no dia 10 de novembro de 2015, às 14h, 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.

5. RESULTADO FINAL
Dia 24 de novembro, via eletrônica.
Ponta Grossa, 13 de novembro de 2015

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

