CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

EDITAL Nº 013/2019
O Diretor-Presidente do Centro Paranaense de Referência em AgroecologiaCPRA, no uso de suas atribuições legais, torna pública abertura de processo de
seleção de bolsista para atuação por tempo determinado e em regime de dedicação
plena no projeto Agroecologia Acontece: divulgação de experiências da Região
Metropolitana de Curitiba, conforme dispõe este edital.

1. DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO PROJETO
1.1 O projeto Agroecologia Acontece destina-se a identificar, sistematizar e
divulgar as experiências e iniciativas sucedidas da Região Metropolitana de
Curitiba no que diz respeito à agroecologia nos seus diversos aspectos.
1.2 O projeto Agroecologia Acontece: divulgação de experiências da
Região Metropolitana de Curitiba é coordenado, no âmbito do CPRA, por Ivo
Barreto Melão.

2. DAS VAGAS
2.1 O presente edital tem como objetivo o preenchimento das seguintes vagas:

Modalidade

Área

Ciências
Profissional de
Humanas
ou
nível superior
Tecnologias

Nº de
vagas

Requisitos

Carga
Horária
Semanal

01

Graduado em Design gráfico,
Publicidade e Propaganda,
Artes Visuais ou áreas
correlatas em Instituição de
Ensino Superior reconhecida
pelo MEC

40 h

Bolsaauxílio
Mensal

R$ 2.000,00

2.2 O(a) bolsista deverá ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida
para a vaga, e não poderá receber outro tipo de bolsa ou possuir vínculo empregatício
de qualquer tipo.
2.3 O período de concessão da bolsa é de até 6 (meses) meses, ou perante o
encerramento do projeto, podendo ser cancelado conforme avaliação da coordenação
do projeto e duração do Termo de Compromisso.
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2.4 As atribuições do(a) bolsista serão:
I – Elaborar materiais gráficos diversos pertinentes à atuação do Centro
Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA e instituições
parceiras;
II – Criar, elaborar, produzir e diagramar materiais gráficos como
cartilhas, folhetos, banners e demais conteúdos relacionados às
atividades do CPRA, assim como conteúdos oriundos de outras
demandas referentes à agroecologia na medida das necessidades do
projeto.
III – Integrar-se e participar das atividades desenvolvidas no CPRA e
parceiros, como estratégia de formação e contribuição com as
estratégias de comunicação das entidades;
IV – Participar das reuniões periódicas para planejamento e execução
das atividades do projeto;
V – Ser propositivo em relação às estratégias de comunicação do
projeto;
VI – Manter o orientador informado de todas as ocorrências relativas ao
trabalho desenvolvido;
VII – Fornecer informações aos participantes e responsáveis a respeito
dos resultados das atividades desenvolvidas;
VIII – Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos,
instalações, veículos e mobiliários utilizados no projeto e pertencentes às
instituições.
2.5 O(a) bolsista selecionado(a), antes de iniciar as atividades, deverá
apresentar apólice de seguro de vida e de saúde, bem como declaração de não
ter vínculo empregatício com qualquer empresa ou de recebimento de outra
bolsa.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição para participação neste processo seletivo é gratuita.
3.2 O período de inscrições terá início no dia 24 de maio de 2019 e término às
07h59 (sete horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 de maio de 2019.
3.3 As inscrições devem ser realizadas através:
3.3.1 do envio da ficha de inscrição (Anexo I) preenchida e assinada;
3.3.2 do envio do comprovante de conclusão de curso;
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3.3.3 e do envio de um portfólio do(a) candidato(a) na forma de arquivo
digital através de um link (arquivo na nuvem ou drive); na forma de web
site ou conteúdo online para o e-mail cadastro@cpra.pr.gov.br. Não
deverão ser enviados arquivos em anexo via e-mail. Alternativamente, se
o(a) candidato(a) assim preferir, o portfólio poderá ser entregue
pessoalmente no CPRA, em mídia digital ou analógica, durante o período
de inscrições.
3.4 No momento da entrevista, os candidatos selecionados deverão apresentar,
para complementação do ato de inscrição:
a) Ficha de inscrição impressa e assinada (Anexo I);
b) Cópia e original do RG e do CPF;
c) Cópia e original de comprovante de conclusão de curso;
d) Histórico escolar;
e) Curriculum vitae documentado;
f) Carteira nacional de habilitação no mínimo tipo “B”

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem rigorosamente
os requisitos relativos à formação constante no quadro 2.1, bem como os itens
3.2 e 3.3 deste edital.
4.2 Para as inscrições não homologadas em função da ausência da
documentação exigida ou não cumprimento deste edital, não caberá recurso.
4.3 O(A) candidato(a) que prestar declaração falsa ou inexata, ainda que
verificada posteriormente, será excluído(a) do processo de seleção.
4.4 O edital de homologação das inscrições será divulgado no dia 29 de maio
de 2019, a partir das 12h00 no endereço www.cpra.pr.gov.br.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1 O(A) candidato(a) que tiver sua inscrição homologada participará de um
processo seletivo através de entrevista pessoal. O objetivo será avaliar a
expectativa, a disponibilidade de carga horária, bem como a experiência e
motivação para as atividades propostas neste edital. No ato da entrevista, o(a)
candidato(a) deverá apresentar os documentos descritos no item 3.4.
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6. DO LOCAL E DATA DA ENTREVISTA PESSOAL
6.1 A entrevista pessoal acontecerá a partir das 08h30 (oito horas e trinta
minutos) do dia 31 de maio de 2019, na sede do CPRA (Estrada da Graciosa,
6960, Pinhais, PR, CEP 83327-055). A confirmação do horário de cada
entrevista pessoal estará disponível no edital de homologação das inscrições..
7. DAS BANCAS DE SELEÇÃO
7.1 A banca examinadora será composta pela coordenação do projeto, com a
participação de orientadores e/ou convidados ligados às áreas de atuação do
projeto.
8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 O resultado final será publicado pelo CPRA
www.cpra.pr.gov.br, a partir do dia 03 de junho de 2019.

no

endereço

9. DOS RECURSOS
9.1 Sobre os critérios e resultados do processo seletivo não caberão recursos.

10. DO CRONOGRAMA
O cronograma do processo seletivo previsto neste edital está detalhado na
tabela abaixo:

ETAPAS
Período de inscrições

DATAS
Do dia 24 de maio de 2019 até as 07:59 horas do
dia 29 de maio de 2019.

Homologação das inscrições

A partir das 12 horas do dia 29 de maio de 2019

Entrevista

A partir das 8h30 do dia 31 de maio de 2019

Divulgação do resultado final

A partir do dia 03 de junho de 2019

11. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL
11.1 Ao efetuar sua inscrição, o(a) candidato(a) aceita, irrestritamente, as
normas estabelecidas neste edital, assim como as demais normas
estabelecidas pela Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), em relação a
seus projetos estratégicos.
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser prorrogado, revogado ou
anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência
legal, sem que isso implique em direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
12.2 O CPRA poderá editar ato específico e reserva o direito de resolver os
casos omissos e as situações não previstas no presente edital.
12.3 O CPRA não se responsabiliza por falhas técnicas durante o processo de
inscrição dos candidatos, os quais devem certificar-se da efetivação tanto da
inscrição quanto da postagem dos documentos exigidos nos itens 3.3 e 3.4.

13. OUTRAS INFORMAÇÕES
13.1 Outras informações podem ser obtidas no CPRA pelo telefone (41) 35448100 ou pelo email agroecologia@cpra.pr.gov.br.

Pinhais, 24 de maio de 2019

Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente
CPRA
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO | SELEÇÃO DE BOLSISTA | EDITAL 013/2019
CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA
NOME
COMPLETO
GRADUAÇÃO

ANO DE
CONCLUSÃO

INSTITUIÇÃO
ENDEREÇO
NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONES

(

)

(

)

E-MAIL
PROJETO
COORDENADOR

Agroecologia Acontece: divulgação de experiências da Região
Metropolitana de Curitiba

Ivo Barreto Melão

Documentos a serem apresentados na data da entrevista, conforme estabelecido no
item 3.4 deste edital, juntamente com esta ficha de inscrição impressa e assinada:
●
●
●
●

Cópia e original do RG e CPF;
Cópia e original de Comprovante de conclusão de curso;
Histórico escolar;
Curriculum vitae documentado.

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do Edital Nº
013/2019.

Local:

,

Assinatura do candidato

de

de 2019.

