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ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE EGRESSO PARA ATUAR COMO
BOLSISTA NO PROGRAMA PARANAENSE DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
ORGÂNICOS - FASE II

Projeto: Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha
O Programa de Certificação de Produtos Orgânicos destina-se a implantar uma
rede de apoio a certificação de alimentos orgânicos no Paraná de modo a formar recursos
humanos e estudos de caso para certificação de unidades familiares de produção e
agroindústrias produtoras de alimentos orgânicos localizadas nas diversas regiões do
Estado do Paraná.
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará
recebendo inscrições para a vaga de Técnico Recém-Formado de nível superior em
Ciências Agrárias. O período de atuação será de até 12 meses.
O Técnico Recém-Formado receberá auxílio financeiro de R$ 1.650,00 (mil
seiscentos e cinquenta reais) mensais para desenvolver trabalhos de assistência técnica e
extensão rural, com dedicação integral (40 h semanais), relacionados ao manejo e
produção de essências florestais, basicamente erva-mate, com vistas à certificação do
produto final.
1. INSCRIÇÃO
1.1. Data: as inscrições ficarão abertas no período de 08 a 26 de maio de 2014
1.2. Inscrição: enviar curriculum para lama@uepg.br
2. VAGA
MODALIDADE
Profissional
Recém-formado de nível
superior

VINCULAÇÃO
Laboratório de
Mecanização Agrícola Campus Uvaranas

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Trazer na hora da entrevista:
- Documentos pessoais: RG, CPF e CNH (duas fotocópias);
- Histórico escolar (duas fotocópias);

Nº VAGAS
01

REQUISITOS
Ciências Agrárias

- Certificado de conclusão de curso ou diploma (duas fotocópias);
- Curriculum vitae (lattes) simplificado.
4. SELEÇÃO
O c a n d i d a t o c u j a i n sc r i ç ã o seja homologada participará de processo seletivo, que
compreenderá as etapas:
a) Análise do Curriculum Vitae / Histórico Escolar;
b) Entrevista.
4.1 No processo de seleção para Egresso será considerado:
a) Titulação na área (quando cabível);
b) Atividades acadêmicas na área;
c) Cursos na área;
d) Publicações na área;
e) Experiência com agricultura familiar;
f) Experiência com agricultura de base agroecológica;
g) Experiência com manejo e produção de essências florestais, fundamentalmente ervamate, visando produção agroecológica e certificação do produto final;
h) Atividades profissionais na área.
4.2 Na Entrevista:
a) Aptidão para desenvolvimento de atividades relacionadas ao Projeto;
b) Comunicação;
c) Conhecimentos na área;
d) Capacidade de trabalho em equipe;
e) Disponibilidade de tempo para viagens.
A entrevista será agendada de 27 a 29 de maio, a partir das 14 h, no Laboratório de
Mecanização Agrícola, Bloco F, no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de
Ponta Grossa, Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta Grossa.

5. RESULTADO FINAL
O resultado final será publicado no dia 30 de maio de 2014 via e-mail para os inscritos e
via edital de resultado no site da UEPG. O início das atividades será no dia 02 de junho
de 2014.

Ponta Grossa, 08 de maio de 2014

__________________________________________
Prof. PhD Carlos Hugo Rocha

