UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
Setor de Ciências Exatas e Naturais
Edital 01/2017

O Projeto “Selo Socioambiental de Produtos da Agrofloresta Faxinalense:
capacitação sociotécnica e empoderamento jurídico para inclusão social e
geração de renda em comunidades rurais tradicionais do Paraná”, aprovado no
âmbito do edital Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Ciência e Tecnologia
do Estado do Paraná (Edital SETI/USF 01/2016), está selecionando profissional de
nível superior, recém formado, das seguintes áreas para atuar como bolsista no
Projeto:
01 ( uma) vaga para Administração;
01 (uma ) vaga para Pedagogia;

01 ( uma) vaga para Administração com os seguintes requisitos:
1) O profissional deverá ser recém formado (com até três anos desde a data de
sua formatura);
2) preferencialmente possuir experiência com projetos com associações de
agricultores familiares;
3) o candidato aprovado no processo de seleção previstos neste edital
desempenhará suas funções cumprindo carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, com atividades previstas também para finais de semana, recebendo
auxílio financeiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
4) Principais atividades a serem desenvolvidas: auxiliar na elaboração de
diagnósticos dos principais produtos agroflorestais, atrativos turísticos e
estratégias comerciais; b) auxiliar na elaboração de marca (selo da
agrofloresta faxinalense) e certificação legal; c) auxiliar na organização de
feiras de produtos faxinalenses.

01 ( uma) vaga para Pedagogia com os seguintes requisitos:
01) O profissional deverá ser recém formado (com até três anos desde a data de
sua formatura);
02) preferencialmente possuir experiência com projetos com associações de
agricultores familiares;
03) o candidato aprovado no processo de seleção previstos neste edital
desempenhará suas funções cumprindo carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, com atividades previstas também para finais de semana, recebendo
auxílio financeiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
04) principais atividades a serem desenvolvidas: auxiliar na elaboração inter e
transdisciplinar de cartilhas dos sistemas de produção local e de agroecologia;
auxiliar em diagnósticos rurais participativos; auxiliar na organização de dias de
campo com agricultores; auxiliar na elaboração interdisciplinar de cursos de
capacitação sociotécnica em agroecologia, engenharia de alimentos e
empoderamento jurídico.

Os candidatos interessados devem encaminhar na primeira etapa carta de
intenção acompanhada de Currículo (Lattes) para o e-mail: florianico@gmail.com,
até às 23 horas e 59 min. do dia 30/04/2017. No dia 02/05/2017, será divulgada a
lista dos candidatos selecionados. Os candidatos selecionados na primeira etapa
deverão participar na segunda etapa de uma dinâmica no dia 03/05/2017, na sala LP
114, CIPP, Campus Uvaranas da UEPG.

Ponta Grossa, 24 de abril de 2017.

Prof. Dr. Nicolas Floriani
Coordenador do Projeto

