Edital Proepi nº 17/2016 - PIBEX/Graduação - Chamada Complementar
A Profa. Dra. Ellen Rubia Diniz torna público o presente Edital de seleção para compor um cadastro reserva de bolsistas
para atuarem nas ações do Projeto de Extensão Pibex-Graduação " Apoio a Formação do Grupo de Consumidores de
Produtos Orgânicos, Agroecológicos e Coloniais em Ivaiporã-PR" aprovado no Edital nº 17/2016 Chamada
Complementar.
O objetivo da proposta é formar um Grupo de Consumidores de Produtos Orgânicos, Agroecológicos e Coloniais em
Ivaiporã-PR e conecta-lo ao grupo de produtores, com vistas as fortalecimento dos laços desta relação, construindo
participativamente um processo de agricultura apoiada por uma comunidade mais consciente, através de um canal de
mercado baseado em circuitos curtos de comercialização.
1 Área
1.1 Modalidade – Extensão PIBEX-GRADUAÇÃO
Área/Ação
1
Grupo de Consumidores de Produtos Orgânicos,
Agroecológicos e Coloniais em Ivaiporã-PR

Orientador(a)

Quantidade

Ellen Rubia Diniz

1

1.2 O trabalho do bolsista será direcionado pelo seu plano de trabalho, acordado entre a orientadora da ação e o
bolsista.
1.3 Requisitos para o bolsista:
a) Estar matriculado em cursos de nível superior no IFPR;
b) Dedicar-se 20 (doze) horas semanais de acordo com as necessidades do projeto;
c) Não possuir vínculo empregatício;
d) Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao projeto;
e) Dedicar-se às necessidades do projeto, conforme definido em plano de trabalho;
f) Ter conta corrente no Banco do Brasil (pode ser aberta imediatamente após a divulgação do resultado da seleção);
1.4 Benefício
Mensalidade de R$ 400,00.
1.5 Vigência
Estão previstas 10 (dez) parcelas das bolsas ao/à bolsista (de agosto/2017 a maio/2018), porém a quantidade de bolsas
poderá ser alterada mediante disponibilidade financeira e orçamentária.
2 Inscrições e Seleção
2.1 Inscrições:
Início: 31/07/2017

Término: 01/08/2017 às 12 hs.

2.2 Local: no Câmpus Ivaiporã do IFPR, Bloco 1, diretamente com a Profa. Ellen Rúbia Diniz.
2.3 Documentos necessários:
- Ficha de inscrição (Anexo I deste Edital);
- Currículo Lattes atualizado e impresso;
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil (Não obrigatório, pode ser providenciado após a
seleção).
2.4 A seleção será realizada através de uma prova escrita, entrevista e análise do currículo lattes.
2.4.1 Prova escrita:
- 01/08/2017, 13:30 horas, Bloco 1 (miniauditório) com a Profa. Ellen Rúbia Diniz.
2.4.2 Entrevistas:
- 01/07/2017 após a prova escrita.

2.5 Critérios de seleção:
- Afinidade e conhecimentos sobre agroecologia e agricultura familiar;
- Experiência em projetos de pesquisa e extensão;
- Experiência em projetos de e extensão com tema afim;
- Conhecimentos básicos em informática que garantam a efetivação da ação;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.
3 Considerações Finais
3.1 O resultado desta seleção será publicado até o dia 01 de agosto de 2017 até às 19 horas em Edital do Bloco 1 do
IFPR, Câmpus Ivaiporã e/ou na página do IFPR Câmpus Ivaiporã (www.ivaipora.ifpr.edu.br).
3.2 O candidato (a) selecionado (a) deverá entregar para a Profa. Ellen Rubia Diniz, impreterivelmente até o dia 02 de
março de 2017 a seguinte documentação:
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil;
- Declaração de matrícula;
- Cópia do histórico escolar com rendimento satisfatório;
O candidato (a) selecionado (a) que não entregar a documentação até a data estipulada será desclassificado e será
chamado o próximo da lista de espera.
3.3 Cronograma:
01
Publicação do edital
02
Inscrições dos candidatos
03
04
05

Prova escrita
Entrevistas
Divulgação dos resultados (previsão)

31/07/2017
31/07/2017 à 01/08/2017
(até as 12 horas)
01/08/2017
Bloco 1- miniauditório às 13:30 hs
01/08/2017
Após a prova escrita
01/08/2017

3.4 O bolsista poderá ser substituído a qualquer momento, pelo descumprimento do plano de trabalho.
3.5 Dúvida e informações procurar a Professora Ellen Rúbia Diniz no Bloco 1, sala 5.

Ivaiporã, 31 de julho de 2017.

Profa. Dra. Ellen Rubia Diniz
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Edital Proepi nº 17/2016 - PIBEX/Graduação - Chamada Complementar

1 VAGA QUE PRETENDO CONCORRER:
Projeto: “Apoio a Formação do Grupo de Consumidores de Produtos Orgânicos, Agroecológicos e Coloniais em
Ivaiporã-PR”.

2 DADOS PESSOAIS
Nome:
Cursando Curso Graduação
Sexo: ( ) Feminino

(

( ) não

) Masculino

(

) sim, qual curso?
Data de Nascimento:

E-mail:

Telefone:

(

/

)

Endereço:
Complemento:

/

Nº
Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

3 DECLARAÇÃO
Para fins de inscrição no edital supracitado, declaro que:
- Tenho conhecimento dos termos do Edital, objeto desta inscrição;
- As bolsas não geram vínculo empregatício com a instituição, tão pouco com a fonte de fomento;
- A seleção não gera obrigatoriedade de contratação.

Ivaiporã, _____ de julho de 2017.

Candidato: _____________________________________________________
(nome e assinatura)

OBS: Anexar a esta ficha de inscrição:
- Currículo Lattes atualizado e impresso;
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil (Não obrigatório, pode ser providenciado após a
seleção).

