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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) de Ensino Superior, na área de Agronomia,
com titulação mínima Mestrado, para atuar no PROJETO ENTRE RIOS, o qual conta com
patrocínio da PETROBRAS. O candidato deve possuir experiência comprovada em ações de
conservação ambiental e apoio à agricultura familiar, além de conhecimento em sistemas
sustentáveis de produção.
O TÉCNICO terá como função principal atuar em atividades do PROJETO ENTRE RIOS.
Estão previstas ações como: gerar e organizar materiais de comunicação rural tendo como
temáticas os sistemas sustentáveis de produção adotados pelo presente projeto, e sistematizar
informações técnicas e científicas das unidades rurais.
O profissional selecionado terá contrato com duração de quatro meses com
possibilidade de renovação a cada quadrimestre, durante a vigência do contrato da FAUEPG
com a Petrobras, de acordo com o desempenho nas atividades previstas e a critério do Conselho
Gestor do projeto e da liberação dos recursos previstos por conta da Petrobras.
O TÉCNICO receberá auxílio financeiro de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
mensais para desenvolver as atividades com dedicação de 40 horas semanais.

1. INSCRIÇÃO

Até dia 27 de Fevereiro de 2015, enviar Curriculum Vitae (Lattes) para lama@uepg.br

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e
Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

2. VAGA

Engenheiro Agrônomo

01

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Trazer na hora da entrevista:
- Documentos Pessoais: RG e CPF (duas fotocópias);
- Curriculum vitae modelo Lattes atualizado.

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

A entrevista se dará no dia 02 de Março de 2015, a partir das 09:00h, 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 02 de março (17:00 h), via eletrônica.
Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2015.

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto

