SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DO SOLO E ENGENHARIA AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

Centro Mesorregional Centro-Oriental de Excelência em Tecnologia do Leite

EDITAL Nº 001/2013
Os Departamentos de Ciência do Solo e Engenharia Agrícola, de Engenharia de
Alimentos e de Zootecnia comunicam aos interessados que estarão recebendo
inscrições para o processo de seleção para preenchimento de uma (01) vaga de
bolsista para o seguinte Projeto:

“Implantação de Centros Mesorregionais de Excelência em Tecnologia do
Leite.”
O bolsista receberá auxílio financeiro de R$ 1.050,00 (hum mil, cinquenta reais)
mensais com dedicação de 40 horas semanais, que vigorará de 18 de março de 2013
a 10 de junho de 2013. Podem candidatar-se a esta modalidade de bolsa,
profissionais graduados, preferencialmente em Instituições de Educação Superior
públicas.
É desejável experiência na área de leite, ter conhecimento de informática (Windows
e Pacote Office (Word, Excell e Power Point), apresentar carteira de habilitação
categoria B e disponibilidade para viagens freqüentes na região dos Campos Gerais.
O candidato não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar recebendo
qualquer outro tipo de bolsa.
1. VAGAS:
 - 01 (uma) vaga para Egresso do Curso de Zootecnia;
2. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:
Os interessados deverão inscrever-se enviando seu um e-mail com o assunto:
INSCRIÇÃO ZOO para o e-mail: cmetl.uepg@gmail.com juntamente com seu
Currículum Vitae do período de 11 a 14* de março de 2013.
*Observação: no dia 14/03 até às 18 horas
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: (apresentar somente no momento da entrevista)





Fotocópia do R.G e do CPF;
Fotocópia da Carteira nacional de habilitação;
Fotocópia do Diploma de Graduação;
Curriculum Vitae.

4. SELEÇÃO:
A entrevista está prevista para o dia 15 de março, das 9 às 10 horas, no Prédio do
Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite (CMETL) – Campus
Uvaranas. (Fica atrás do CIPP e do CTA)
Observação: No momento da entrevista, o interessado deverá preencher a ficha de
inscrição e apresentar os documentos citados no item anterior.
5. RESULTADO FINAL:
O Edital com o resultado será divulgado no dia 15 de março, através do site
http://www.uepg.br, no Departamento de Engenharia de Alimentos e no CMETL, à
partir das 15h também do dia 15.
O candidato selecionado deverá comparecer no dia 18/03, entre 9h e 9h30, no
prédio do CMETL, para confirmar o aceite da vaga.
O candidato selecionado que não comparecer nesse horário, será automaticamente
desclassificado, e será chamado o primeiro suplente para comparecer no dia 18/03,
no período das 13 às 14 horas para confirmar o aceite da vaga.
Assinatura do contrato acontecerá do dia 18 de março de 2013, em seguida o início
das atividades.
Ponta Grossa, 11 de março de 2013.

Guilherme de Almeida Souza Tedrus
Coordenador- CMTL
Departamento de Engenharia de Alimentos

