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EDITAL Nº 02/2013 

 

Contrato de Repasse n° 279336-38/2008 Ministério do Desenvolvimento 

Agrário/PRONAT/ Caixa Econômica Federal e Universidade Estadual de Ponta 

Grossa 

 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO  

 

As instituições acima comunicam a quem interessar o resultado do edital nº 

01/2014 para preenchimento das vagas de prestação de serviço técnico profissional 

pessoa física para atuar em projeto específico referente ao Contrato em epígrafe, no 

âmbito do Território da Cidadania Caminhos do Tibagi, com ressalvas ao período de 

atuação, o qual ocorrerá conforme vigência no convênio podendo ser prorrogado 

conforme disposição entre as partes convenientes. 

Seguem abaixo a relação de candidatos aprovados. Ressalvamos que o primeiro 

colocado em cada uma das vagas relacionadas deve comparecer ao Laboratório de 

Mecanização Agrícola/UEPG – Bloco F – Agronomia, para as providências necessárias 

para a contratação. 

Vaga para técnico graduado em Agronomia ou áreas correlatas, com experiência 

comprovada em ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural voltada para a 

agricultura familiar, além de Pós-Graduação em nível de Mestrado, com conhecimentos 

em estatística, redação de artigos e relatórios técnicos: 

 

 1. Nátali Maidl de Souza 

 2. Luiz Rafael de Melo Queiroz 

 

Vaga para técnico graduado em Agronomia ou áreas correlatas com experiência 

comprovada em ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural voltada para a 

agricultura familiar, além de experiência na utilização da ferramenta SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) na interface com o planejamento em agricultura familiar. 

 

 1. Eliane Nascimento dos Santos 

 

 

Sem mais para o momento,  

 

Ponta Grossa, 15 de fevereiro de 2014 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto 

Lab. de Mecanização Agrícola (Lama) 

Dep. de Ciência do Solo e Eng. 

Agrícola (DESOLO) 

 Prof. PhD Carlos Hugo Rocha 

Lab. de Mecanização Agrícola (Lama) 

Dep. de Ciência do Solo e Eng. Agrícola 

(DESOLO) 

 

 


