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Projeto: Entre Rios - Fortalecendo redes para a conservação dos recursos hídricos na
agricultura familiar da Floresta com Araucária do Paraná.
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará recebendo
inscrição para 01 (uma) vaga destinada a técnico(a) com Ensino Superior na área de Pedagogia,
para atuar no PROJETO ENTRE RIOS, o qual conta com patrocínio do PROGRAMA PETROBAS
SOCIOAMBIENTAL.
O TÉCNICO terá como função principal atuar em atividades de educação ambiental do
PROJETO ENTRE RIOS. Estão previstas ações como: promoção de discussões a respeito do
manejo sustentável dos recursos naturais, fundamentadas em técnicas agroecológicas de
produção de alimentos; discussões voltadas à temática da sucessão na agricultura familiar,
levantando informações que subsidiem a realização de eventos regionais para discussão do
tema; aplicação de questionário socioeconômico buscando caracterizar a realidade da
agricultura de base familiar na área de atuação do Projeto Entre Rios. O público-alvo destas
discussões são jovens rurais, bem como o corpo docente e técnico das escolas rurais e do campo
onde estão inseridos, nos municípios de São do Triunfo, Palmeira, São Mateus do Sul e Bituruna.
É necessária comprovação de experiência profissional mínima de 2 anos nas atividades
acima descritas, disponibilidade para viagens entre os municípios citados, além de habilitação
nacional para condução de veículos (categoria B).
O profissional selecionado terá contrato com duração de 4 (quatro) meses com
possibilidade de renovação a cada quadrimestre, durante a vigência do contrato da FAUEPG
com o Programa Petrobras Socioambiental, de acordo com o desempenho nas atividades
previstas e a critério do Conselho Gestor do projeto e da liberação dos recursos previstos.
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O TÉCNICO receberá auxílio financeiro de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais para
desenvolver as atividades com dedicação exclusiva de 40 horas semanais.

1. INSCRIÇÃO
Até dia 31 de janeiro de 2016 (até às 17 horas), enviar Curriculum Vitae (Lattes) para
lama@uepg.br

2. VAGA
Profissional para Educação ambiental, com formação em Pedagogia
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3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Trazer na hora da entrevista:
- Documentos Pessoais: RG e CPF (duas fotocópias);
- Curriculum vitae modelo Lattes atualizado;
- Comprovantes de experiência profissional, conforme descrito neste edital.

4. SELEÇÃO
Análise de documentação, de currículo e entrevista.

A entrevista se dará no dia 1° de fevereiro de 2016, às 10 h, 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).

5. RESULTADO FINAL
Dia 1° de fevereiro, até às 17 h, no site da FAUEPG.
Ponta Grossa, 27 de janeiro de 2016

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

