FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG

EDITAL FAUEPG Nº 84/2020
SELEÇÃO DE GESTOR / ADMINISTRADOR – COM EXPERIÊNCIA EM
AGROECOLOGIA E AGRICULTURA
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da
Universidade Estadual de Ponta Grossa” – FAUEPG em conjunto com o Coordenador Carlos
Hugo Rocha, Laboratório de Mecanização Agrícola – LAMA, da Universidade Estadual de
Ponta Grossa – UEPG, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a
abertura do processo de seleção de Gestor(a)/Administrador(a).
01 (uma) vaga destinada a Administrador (a), Gestor (a), ou áreas a fins, para atuar
no PROJETO REDE ANUNCIAÇÃO DE AGROECOLOGIA, o qual conta com recursos de
convênio financeiro entre a Fundação Banco do Brasil e Cooperativa Terra Livre, oriundo de
projeto aprovado em Edital de Seleção Pública nº 2017/030 - Redes ECOFORTE.
O selecionado terá como função principal atuar na assistencia técnica das
Atividades de Extensão Rural (ATER) e organização de treinamentos, em parceria com
demais técnicos do LAMA/UEPG, conforme objetivos e planos de trabalho do PROJETO
aprovado. A área de abrangência do projeto compreende os seguintes municípios do Paraná:
Lapa, Palmeira, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Antônio Olinto, Ortigueira,
Imbaú, Campo Largo, Tibagi, Ponta Grossa, Bituruna e Rio Azul.
Para alcançar os objetivos do projeto, estão previstas ações para manutenção e
acompanhamento de 25 Unidades de Referência em produção agroecológica;
mobilização, capacitação e treinamento nas comunidades rurais e organização dos
dados de pesquisa. O profissional selecionad terá contrato com duração de 05 meses com
possibilidade de renovação por 12 meses, durante a vigência do contrato da FAUEPG com a
Cooperativa Terra Livre, de acordo com o desempenho nas atividades previstas e a critério
do Conselho Gestor do projeto.
Receberá o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais para desenvolver as
atividades com dedicação de 40h semanais, sendo que tal auxílio é na condição de bolsa

nos termos do artigo 9º Lei 10.973/2004, custeado com recursos do Contrato de
Prestação de Serviços entre Cooperativa Agroindústria e Comércio Terra Livre e a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da
Universidade Estadual de Ponta Grossa – FAUEPG.

1. PERFIL DESEJADO DO PROFISSIONAL
- Administrador (a), Gestor (a), ou áreas a fins;
- Pelo menos 03 (anos) de experiência de trabalho com Agroecologia e Agricultura
Familiar;
- Experiência em Extensão Rural e Certificação Orgânica;
- Carteira Nacional de Habilitação válida (CNH).

2. INSCRIÇÃO
- 15 de dezembro a 30 de dezembro de 2020 (até às 12 horas)
2.1 DOCUMENTAÇÃO
- cópia RG;
- cópia CPF;
- Comprovante de endereço
- Comprovante de inscrição PIS
- Curriculum Vitae (Lattes)
- Enviar para o e-mail lama@uepg.br em formato pdf.

3. VAGA
01

Administrador (a); Gestor (a), ou áreas a fins.

4. SELEÇÃO
Prova, análise de documentação e entrevista, os candidatos receberão o resultado de cada
etapa no e-mail informado no ato da inscrição e o resultado final de todas as etapas será
divulgado na página da FAUEPG: www.fauepg.org.br e do Laboratório de Mecanização
Agrícola – LAMA/UEPG: https://www2.uepg.br/lama/

4.1 PROVA
Data: 03 de janeiro de 2021
Horário: início às 9h00min e término às 10h30min – horário de Brasília
Local: Videoconferência por meio do programa Google Meet
O Contéudo da prova abordará os seguintes assuntos:
1) Comercialização
2) Agroecologia e certificação orgânica
I. Procedimento para a realização da prova teórica à distância:
a) O candidato, na data e horário informados no presente Edital, receberá o link da sua
prova contendo, por meio do Chat do Google Meet.
b) As questões deverão ser, obrigatoriamente, resolvidas com a câmera ligada do
computador ou dispositivo móvel.
c) Para a resolução da referida prova, o candidato deverá estar em ambiente isolado e
poderá consultar qualquer material bibliográfico físico ou digital.
d) É expressamente proibido o auxílio ou consulta de terceiros para a resolução da
prova teórica, sendo plausível de desclassificação imediata do candidato.

4.2 ENTREVISTA
Data: 04 de janeiro de 2021
Horário: a partir das 14h00min – horário de Brasília,
Local: via Skype.

5. RESULTADO FINAL E DE TODAS AS ETAPAS
Será divulgado até dia 05 de janeiro, via eletrônica:
na página da FAUEPG:
www.fauepg.org.br e do Laboratório de Mecanização Agrícola – LAMA/UEPG:
https://www2.uepg.br/lama/

Ponta Grossa, 15 de dezembro de 2020.

Prof. Carlos Hugo Rocha
Coordenador do Laboratório de
Mecanização Agrícola - LAMA /UEPG

Sinvaldo Baglie
Presidente da FAUEPG

