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Projeto: Consolidação do Núcleo Lama/UEPG de Extensão em Desenvolvimento (NEDT)
Territorial Caminhos do Tibagi e Vale do Ribeira do Estado do Paraná
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará recebendo
inscrição para 01 (uma) vaga destinada a profissional preferencialmente nas áreas das Ciências
Humanas, Sociais ou Agrárias, para atuar no Projeto Consolidação do Núcleo Lama/UEPG de
Extensão em Desenvolvimento (NEDT) Territorial Caminhos do Tibagi e Vale do Ribeira do
Estado do Paraná o qual conta com financiamento CNPq/MDA/SPM-PR.
Este profissional terá como função principal atuar como Assessor Territorial para ações
de apoio à participação de mulheres rurais – Núcleo Vale do Ribeira. Neste objetivo estão
previstos ações de: articulação com o restante da equipe técnica e com os atores territoriais
para a implementação de suas atividades; realização de sessões de trabalhos com o Colegiado
Territorial, Núcleo Técnico e entidades parceiras; acompanhamento da execução dos projetos
que constam na agenda de trabalho do Colegiado Territorial; articulação para público para a
realização de atividade anual em nível estadual de Comitês de Mulheres dos Territórios da
Cidadania no estado do Paraná.
Deverá também participar como membro de equipe interdisciplinar nas atividades de
adequação ambiental de unidades rurais, apoio ao desenvolvimento de cadeias sustentáveis de
produção, diagnóstico socioeconômico e ambiental de unidades rurais de base familiar, geração
de indicadores socioeconômicos e ambientais e educação ambiental para agricultores familiares
e jovens rurais.
O referido profissional deverá comprovar experiência prática na área de conhecimento
aplicado ao desenvolvimento rural sustentável, adequação ambiental de propriedades rurais,
geração de indicadores socioeconômicos, estudos de sistemas agroflorestais, agroecologia,
sistemas sustentáveis de produção agropecuária e educação ambiental.
O técnico receberá auxílio financeiro de R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais para
desenvolver trabalho de extensão rural com dedicação exclusiva de 40h semanais, devendo
haver disponibilidade para viajar na região de abrangência do projeto.

1. INSCRIÇÃO
De 23 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2015 (até às 18 horas), enviar Curriculum Vitae (Lattes)
para chrocha@uepg.br.
2. VAGA
Assessor Territorial para a ações de apoio à participação de mulheres
rurais – Núcleo Vale do Ribeira
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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 27 de fevereiro, às 14h, 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
Dia 27 de fevereiro, via eletrônica.

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2015

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

