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“Centro Integrado de Agroecologia do NEAF/UFG” 

 

 

1. Modalidades: 
 3 bolsas CNPq para técnico estagiário em agroecologia (EXP nível C, com 

graduação). Carga horária semanal: 40 horas por 21 meses. Remuneração: R$ 

1.100,00 mensais. 

 6 bolsas CNPq para apoio técnico em extensão em agroecologia (ATP nível 

B, estudante de graduação). Carga horária semanal: 20 horas por 21 meses. 

Remuneração: R$ 400,00 mensais. 

 
2. Das Inscrições: 

As inscrições poderão ser feitas nos dias 10 a 19 de março/2014, na Sala do 

NEAF/UFG (Campus Jatobá), nos horários de 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00. 

 

3. Dos Documentos: 
3.1 Para candidatos à bolsa EXP-C: 

 Cópias do RG e CPF; 

 Diploma de graduação ou comprovante de conclusão do curso, de acordo 

com o previsto no item 4 deste Edital. 
 OBS: para os concluintes do ano de 2014 será aceita declaração de agendamento da 

colação de grau em substituição aos documentos listados anteriormente. 

 Currículo cadastrado, atualizado e publicado na plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/) com comprovantes; 

 Formulário de pontuação curricular preenchido com o número de itens sobre: 

• Produção intelectual: artigos e/ou resumos publicados, monografia 

aprovada, etc.; 

• Atividades de pesquisa e/ou extensão: participação em projetos; 

• Atividades de qualificação: minicursos, participações em eventos, etc.; 

• Atividades profissionais: monitoria, bolsista, estágios, experiência, etc. 

Obs.: Filhos de agricultores familiares terão pontuação adicional de 10%. 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida. 

http://lattes.cnpq.br/
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3.2 Para candidatos à bolsa ATP-B: 

 Cópias do RG e CPF; 

 Comprovante de matrícula; 

 Histórico de notas atualizado; 

 Currículo cadastrado, atualizado e publicado na plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/) com comprovantes; 

 Formulário de pontuação curricular preenchido com o número de itens sobre: 

• Produção intelectual: artigos e/ou resumos publicados, etc.; 

• Atividades de pesquisa e/ou extensão: participação em projetos; 

• Atividades de qualificação: cursos extras, eventos, etc.; 

• Atividades profissionais: bolsista, monitoria, estágios, etc. 

Obs.: Filhos de agricultores familiares terão pontuação adicional de 10%. 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida. 

 
4. Discriminação das vagas, Perfil e Condições Exigidas: 
4.1) 01 vaga para Técnico em Extensão no País (EXP-C). 
Exigência: Graduação em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas com experiência 

comprovada (acadêmica ou profissional) em pesquisa e/ou extensão envolvendo 

agricultura familiar e/ou agroecologia. 
4.2) 02 vagas para Técnico em Extensão no País (EXP-C) 
Exigência: Graduação em Ciências Agrárias e Veterinária ou Biológicas ou Geociências 

com experiência comprovada (acadêmica ou profissional) em pesquisa e/ou extensão 

envolvendo agricultura familiar e/ou agroecologia. 

4.3) 06 vagas para Apoio Técnico em Extensão no País (ATP-B).  
Exigência: Estudante regularmente matriculado a partir do 2° semestre em um dos 

seguintes cursos: Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Direito, 

Engenharia Florestal, Geografia, Veterinária ou Zootecnia. 
 

5. Do Processo de Seleção:  
A seleção constará de análise dos documentos e entrevista com os candidatos, que 

será realizada por membros da equipe técnica do projeto. 

Na entrevista serão avaliados o perfil do candidato(a), o desempenho acadêmico, a 

disponibilidade para o acompanhamento do projeto e conhecimentos básicos de informática. 

http://lattes.cnpq.br/
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O processo seletivo será realizado no dia 21 de março (sexta-feira), na sala do 

NEAF/UFG, sediada no pavilhão do laboratório de solos do CAJ_ Jatobá/UFG. 

5.1) A entrevista dos candidatos às bolsas EXP-C terá início às 8:00, pela ordem de 

chegada. 

5.2 A entrevista dos candidatos às bolsas ATP-B terá início às 14:00, pelo ordem de 

chegada. 

 

6. Da divulgação dos resultados: 
O resultado final será divulgado no dia 24 de março de 2014, afixado na porta do 

NEAF/UFG. 

 

7. Da convocação e admissão dos candidatos classificados: 
Os candidatos selecionados deverão comparecer, até o dia 28 de março de 2014, na 

sala do NEAF/UFG, para implementação das bolsas. O não comparecimento implica na 

substituição do candidato. Os candidatos selecionados deverão possuir uma conta corrente 

junto ao Banco do Brasil até o dia 04 de abril de 2014. 

Obs.: A partir do dia 01/04/2014, todos os bolsistas serão convocados a participar de um 

curso de capacitação com 40 horas atividades previsto para os dias 04, 05, 11, 12 e 19 de 

abril de 2014. 

 

8. Os casos omissos: 
 Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelos membros da equipe técnica 

do projeto. 

 

 

Jataí, 10 de março de 2014. 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Hildeu Ferreira da Assunção 

Coordenador do Projeto 


