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EDITAL Nº 03/2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DO SOLO E ENG. AGRÍCOLA
LABORATÓRIO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - LAMA

Projeto: APA da Escarpa Devoniana e desenvolvimento sustentável nos Campos
Gerais
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estarão recebendo
inscrições para vaga de bolsista graduando (graduação em andamento em qualquer curso
da UEPG) referente ao programa supracitado, pelo período de 3 meses, com
possibilidade de renovação.
Os bolsistas graduandos receberão auxílio financeiro de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais para desenvolverem trabalho de design gráfico com dedicação de 20 horas
semanais.

1. INSCRIÇÃO
Período: De 13 a 21 de setembro de 2018
Enviar para lama@uepg.br os seguintes documentos:
- Curriculum Vitae (Lattes).
- A arte gráfica de um cartaz (em formato .JPEG ou .PDF), de autoria do candidato, para
evento fictício intitulado “I Encontro dos Agricultores Familiares dos Campos Gerais”,
contendo as seguintes informações: Data (24 de setembro); horário (das 8h30 às 17h);
local (Assentamento contestado, Lapa/PR); programação (8h30 Abertura, 9h Palestra,
10h Café, 10h30 Troca de Experiências, 12h Almoço, 14h30 Apresentações Culturais,
16h Café, 16h30 Encerramento); apoio (Lama e UEPG); informações para contato
(telefone, página no facebook e endereço do Lama). Atentar para a não-utilização de
imagens de terceiros, evitando uso indevido de direitos autorais. As fotografias publicadas
na página do Lama no Facebook (facebook.com/lamaUEPG) podem ser utilizadas pelo
candidato para elaboração deste material.
Favor discriminar no e-mail o nome do projeto, número de telefone para contato e período
de preferência para arguição (manhã ou tarde).
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2. VAGA
2.1. Bolsista-graduando
2.1.1. Poderão inscrever-se estudantes matriculados regularmente em qualquer curso de
graduação da UEPG.

2.1.2. Principais atividades a serem desenvolvidas
O acadêmico deve ter disponibilidade para frequentar o Laboratório de Mecanização
Agrícola – Lama/UEPG e auxiliar em atividades como:
- Elaboração de materiais gráficos para impressão, como: cartazes, rótulos, banners,
entre outros;
- Criação de conteúdo gráfico para meios digitais (site e redes sociais);
- Auxílio na produção de diversos materiais de divulgação do Lama/UEPG.

3. SELEÇÃO
Análise de documentação e arguição.
A arguição se dará no dia 24 de setembro, às 09 horas ou às 15 horas, conforme escolha
do candidato, no Laboratório de Mecanização Agrícola, Bloco F, sala 4, no Campus de
Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta
Grossa-PR.

4. RESULTADO FINAL
Até o dia 26 de setembro, no site da UEPG (www.uepg.br), FAUEPG (www.fauepg.org.br)
e na página do Lama no Facebook (www.facebook.com/LamaUEPG).

Ponta Grossa, 13 de setembro de 2018

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

