EDITAL DE SELEÇÃO - 001/2018

O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) AGROECOLOGIA
E PRODUÇÃO ORGÂNICA: AGROBIODIVERSIDADE DO SEMIÁRIDO
(Chamada MCTIC/MAPA/MEC/SEAD - Casa Civil/CNPq Nº 21/2016), criado a
partir do NÚCLEO DE EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA (NERA) da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), Campus II, Lagoa Seca-PB,
tem como objetivo dar suporte e promover ações de Agroecologia e Produção Orgânica,
principalmente junto aos territórios paraibanos da Borborema e Cariri Oriental, informa
a abertura de inscrições para o processo de seleção de bolsistas para atuar nos projetos
do CVT: Agrobiodiversidade do Semiárido que compreendem o cultivo ecológico de
hortaliças; multiplicação e conservação de sementes crioulas; manejo ecológico da
mancha de alternaria em tangerina; conservação e manejo ecológico dos solos; combate
ao uso indiscriminado de agrotóxicos; resgate, caracterização e conservação de raças
nativas de animais; produção, beneficiamento e uso sustentável de plantas nativas
forrageiras; uso de água e dessanilizador solar; sistemas agroflorestais e educação
ambiental. O CVT: Agrobiodiversidade do Semiárido tem como parceiros a Assessoria
e Serviços a Projetos em Agricultura Familiar Alternativa (ASPTA), Coletivo ASA
Cariri Oriental (CASACO), Coletivo Regional da Organização da Agricultura Familiar
(COLETIVO), Comissão de Orgânicos da Paraíba (CPOrg), Empresa Estadual de
Pesquisa Agropecuária (EMEPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), Instituto Nacional do Semiárido (INSA), Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Programa de Aplicação de Tecnologias
Apropriadas as Comunidades (PATAC) e Polo Sindical e das Organizações da
Agricultura Familiar da Borborema (POLO).

1. ATRIBUIÇÕES:







Apoiar a implantação de projetos no âmbito técnico e organizativo em nível
comunitário, municipal e regional com vistas ao fortalecimento da agricultura
familiar, a partir de métodos participativos e dos princípios da agroecologia,
soberania e segurança alimentar;
Assessorar no campo técnico-metodológico os/as agricultores/as familiares e
comunidades rurais, envolvendo jovens e mulheres, promovendo intercâmbios e
atividades de capacitação;
Contribuir na sistematização de experiências agroecológicas e de processos de
assessoria técnica pedagógica, e na formulação de propostas em seus campos de
atuação, produzindo materiais de divulgação (artigos, vídeos, livros, cartilhas,
programas de rádio, etc.);
Contribuir na elaboração de projetos e relatórios técnicos;

2. VAGAS DISPONÍVEIS:
Perfis

Bolsas

Vagas

A*

Iniciação ao
Extensionismo
(IEX)

1

B*

Extensão no
País (EXP-C)

02

C*

Apoio Técnico
em Extensão
no País –
ATP-A

1

D*

Apoio Técnico
em Extensão
no País –
ATP-B

1

Especificações

Valor
(R$)
mensal
Regularmente matriculado no curso de Bacharelado 360,00
em Agroecologia (a partir do segundo período) da
UEPB; não estar vinculado ao mercado de trabalho;
dedicar-se em tempo adequado (20h/semanais) às
necessidades do projeto. O estudante deverá ter
perfil voltado à prática extensionista e ter
capacidade de lidar, por meio de metodologias
participativas, diretamente com diferentes questões
e atores sociais.
Profissional com atuação em atividades de 1.100,00
extensão, desenvolvimento e/ou transferência de
tecnologia com formação superior no curso de
Agroecologia.
A atuação do/da
bolsista
compreende ações voltadas para o desenvolvimento
de produtos e processos inovadores e a construção
de conhecimento, cuja relevância possa contribuir
para a inclusão social e o desenvolvimento
econômico do País. A/O profissional deverá ter
conhecimento
adequado
em
metodologias
participativas no contexto da Agroecologia,
dedicar-se em tempo integral (40h) às necessidades
do projeto e preferencialmente ter Carteira
Nacional de Habilitação categoria "AB" ou "B".
Profissional com formação de Bacharelado em 550,00
Agroecologia, exercendo atividades técnicas de
nível superior, envolvendo técnicas e métodos
específicos. Auxiliar o desenvolvimento do projeto
mediante a participação de profissional técnico no
apoio à execução, por meio de atividades de
trabalhos de laboratório, de campo e afins. Ter
experiência e domínio em atividades indispensáveis
ao projeto; metodologias participativas diretamente
com diferentes questões e atores sociais. Dedicar-se
em tempo adequado (20h) às necessidades do
projeto, conforme definido no plano de trabalho.
Profissional com formação de Técnico em 400,00
Agropecuária ou Agroecologia exercendo
atividades técnicas de nível médio. Auxiliar o
desenvolvimento do projeto mediante a participação
de profissional técnico no apoio à execução, por
meio de atividades de trabalhos de laboratório, de
campo e afins. Ter experiência em metodologias
participativas diretamente com diferentes questões e
atores sociais no contexto da Agroecologia.
Dedicar-se em tempo adequado (20h) às
necessidades do projeto, conforme definido no
plano de trabalho.

* As bolsas tem duração de 12 meses, podendo ser renovadas.

3. OUTRAS CONDIÇÕES:






Conhecimento em informática (World, Excel, Power Point);
O bolsista passará por um período de experiência de três meses;
Disponibilidade e flexibilidade para viagem e atividades na área de atuação do
CVT;
Ter habilidade para trabalhar em equipe, com organizações populares e
comunidades rurais;
Facilidade de se comunicar.

4. PRAZOS:










O recebimento dos Currículos Lattes (atualizados no sistema do CNPq) será
nos dias 24 a 29 de janeiro de 2018 por e-mail; para o seguinte e-mail:
cvtagrobiodiversidadesemiarido@gmail.com
O candidato deverá solicitar confirmação de chegada do e-mail e informar o
perfil desejado no e-mail.
A divulgação do resultado da seleção dos currículos será no dia 31 de janeiro
de 2018;
As entrevistas acontecerão no dia 01 de fevereiro de 2018 das 08:00 horas as
16h, no Campus II da Universidade Estadual da Paraíba no seguinte endereço:
Sítio Imbaúba, s/n, Zona Rural, Lagoa Seca-PB, telefone: (83) 3366-1297.
A divulgação dos resultados será realizada no dia 02 de fevereiro de 2018 por
meio do envio de e-mail e ligação telefônica para os/as selecionados(as).
A implantação das bolsas será realizada no dia 05 de fevereiro de 2018.
A coordenação do CVT: Agrobiodiversidade do Semiárido reserva-se o direito
de não selecionar os candidatos (as) que não atenderem ao perfil desejado.

Lagoa Seca, 24 de janeiro de 2018.

___________________________________________________
Profa. Dra. Élida Barbosa Corrêa
Coordenadora do
CVT: Agrobiodiversidade do Semiárido

