FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA” – FAUEPG
PROJETO: CRIAÇÃO DE MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA BACIA DE
OLARIAS, PONTA GROSSA-PR
EDITAL FAUEPG Nº 49/2020
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL
A “Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da
Universidade Estadual de Ponta Grossa” – FAUEPG em conjunto com a Coordenadoria do
Projeto “Criação de Mosaico de Unidades de Conservação na Bacia de Olarias, Ponta GrossaPR”, Laboratório de Mecanização Agrícola – LAMA da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna público abertura de processo de seleção
para 01 (uma) vaga destinada a profissional, na área de Gestão Ambiental e áreas afins, com
demanda contratual específica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Ponta
Grossa.
O perfil do profissional desejado inclui capacidade para desenvolvimento de pesquisa na
área ambiental, unidades de conservação, experiência em elaboração de relatórios técnicos, uso
de softwares GIS, de edição de imagens, planilhas e textos, conhecimento sobre legislação e
políticas públicas ambientais, disponibilidade para pesquisas em campo e capacidade de
articulação. Terá como função principal atuar na realização de estudos técnicos na área urbana,
fundos de vale e respectivas áreas ripárias consulta pública, elaboração de proposições finais,
memoriais descritivos e justificativas para criação de Unidades de Conservação. É desejável
ensino em nível de pós graduação na área ou área correlata.
Neste projeto, estão previstas ações para: a) Caracterização biológica, do meio físico
e socioeconômica; b) definição de categorias de UC; c) delimitação de áreas prioritárias;
d) consulta à órgãos públicos e consulta pública geral; e) elaboração e apresentação final
das áreas propostas.
O PROFISSIONAL será contratado via RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) e
receberá R$ 2.000,00 mensais (valor bruto) como pagamento para a execução das ações
previstas, a ser constatada através da entrega trimestral de produtos para os itens a e b, acima,
e bimensal para os itens c, d, e e, acima, pelo período total de 12 meses (outubro de 2020 a
setembro de 2021).
1. INSCRIÇÃO
De: 23/09/2020 a 09/10/2020 - Enviar e-mail com documentação para chrocha@uepg.br .
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2. VAGA
Formação em Gestão Ambiental e áreas afins

01

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Enviar por e-mail:
- Cópia de Documentos Pessoais: RG e CPF (PDF);
- Curriculum vitae simplificado (Lattes)
4. SELEÇÃO
Prova, análise de documentação e entrevista.
A prova será realizada no dia 13/10/2020, às 14 horas, no auditório da FAUEPG, na Rua Siqueira
Campos, 123.
O conteúdo da prova abrangerá os seguintes temas:
1) Unidades de conservação
2) Componentes da paisagem dos Campos Gerais: meio físico biológico e humano
3) Paisagem urbana de Ponta Grossa
4) Paisagem bacia do arroio Olarias
A entrevista será realizada pelo Google Meeting no dia 14/10/2020.
5. RESULTADO FINAL
Dia 14/10/2020, via e-mail e no portal da FAUEPG.
6 . CONTRATAÇÃO
A contratação acontecerá no dia 15/10/2020, com início das atividades no dia 16/10/2020.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2020.

Prof. Carlos Hugo Rocha
Coordenador do Projeto

Sinvaldo Balgie
Presidente da FAUEPG
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