Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

EDITAL DE BOLSAS PARA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE
PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS DA UENF - FNDE
Maio/2018
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) por meio da Pró-Reitoria
de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) lança o presente Edital, dando apoio às
atividades sociais, disseminação e capacitação de conhecimentos. O presente Edital torna
públicas as normas para apresentação dos candidatos e abre inscrições para Contratação de
Bolsistas para atuarem como multiplicadores no projeto de Capacitação e Disseminação de
Práticas Agroecológicas para o Território Norte Fluminense, referente ao convênio nº
841535/2016, emenda parlamentar nº 24970007/2016, celebrado entre a Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação-FNDE, publicado em Diário Oficial no dia 15/01/2017, para a capacitação de
180 agricultores familiares em práticas agroecológicas no Território Norte Fluminense de
acordo com a Resolução COLAC nº 004/2005.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS

DELIBERAÇÃO COLAC/UENF nº 004/2005

Art. 1º - Com o objetivo de consolidar as ações de extensão desta Universidade criar novas
categorias de bolsas para apoio a projetos institucionais de extensão que visam a formação
de agentes multiplicadores em diferentes áreas do conhecimento sob orientação e
coordenação da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, alinhados com as
diretrizes políticas do Plano Nacional de Extensão.
Art. 2º - O público alvo são pessoas sem vínculo como servidor/professor ou discente com a
UENF de nível elementar, fundamental médio e superior, que atendam aos requisitos: a)
profissionais detentores de reconhecido conhecimento na sua área de competência
profissional e/ou b) indivíduos com reconhecida capacidade e perfil para desenvolver
trabalhos como multiplicadores nas diversas áreas do conhecimento.
2. DO OBJETO E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO
Constitui objeto do presente Edital a seleção pública e contratação de candidatos a
bolsistas na modalidade de bolsas na categoria de nível superior, sob coordenação geral da
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UENF. O objetivo desta ação é
contribuir para a consolidação da abordagem territorial do Norte Fluminense como estratégia
de desenvolvimento sustentável rural com especial atenção à superação das desigualdades
de renda e gênero. Trata-se assim, de ações multiplicadoras do conhecimento técnico e
científico nas áreas temáticas a saber:
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1. Comunicação
2. Cultura
3. Direitos Humanos
4. Educação
5. Meio Ambiente
6. Saúde
7. Tecnologia e Produção
8. Trabalho
O objetivo da ação é de mobilização e articulação social, com estímulo à participação dos
diferentes segmentos da agricultura familiar e contribuição para a inclusão produtiva dos
agricultores familiares da região pela capacitação em práticas agroecológicas. Desta forma, o
objetivo do projeto é capacitar um público direto de 180 agricultores(as) nos nove municípios
da região Norte Fluminense. As capacitações tem como objetivo introduzir o tema da
agroecologia, por meio de unidades demonstrativas, sensibilizar os agricultores de sua
importância e real necessidade nos dias atuais.
3. Vagas: As vagas disponibilizadas estão listadas no anexo 1 deste edital.
4. Inscrições: As inscrições serão realizadas nos dias 21 e 22 de maio de 2018, das 9:00h às
12:00h, na UENF - Av. Alberto Lamego, 2.000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes
(RJ) - Prédio P9, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – sala 01, andar
térreo.
4.1. Documentação: Os candidatos deverão apresentar:
a) O Curriculum Vitae no formato livre, comprovando experiência compatível com a atividade
a ser desenvolvida no projeto,
b) Cópia de um documento de identidade
c) Cópia do comprovante da titulação exigida.
d) Ficha Cadastral completamente preenchida e assinada (disponível na página da PROEX);
e) Termo de aceitação e compromisso preenchido e assinada (disponível na página da
PROEX);
f)

03 (três) vias de Termo de Outorga, digitalizado e assinado;

g) Declaração de Vínculo empregatício (disponível na página da PROEX);
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5. Seleção: A seleção dos candidatos será realizada no prédio do Núcleo de
Desenvolvimento de Insumos Biológicos para Agricultura (NUDIBA)/UENF, Av. Alberto
Lamego, 2.000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes (RJ).
5.1. Critérios de Seleção: Serão realizadas entrevistas pelo coordenador do Projeto,
Professor Luciano Pasqualoto Canellas, sendo necessária a apresentação dos comprovantes
do currículo na entrevista. Os critérios para seleção encontram-se no anexo 2.
5.2. Seleção: Dia 24 de maio de 2018, sendo responsabilidade do NUDIBA informar aos
candidatos a hora exata da entrevista.
6. Resultado: O resultado será divulgado no dia 28 de maio de 2018, no endereço eletrônico
www.uenf.br.
7. Assinatura do termo de outorga: O termo de outorga será assinado no dia 30 de maio de
2018 no NUDIBA, mediante apresentação do original e cópia da carteira de identidade e CPF
8. Bolsas: A bolsa tem vigência de DOZE meses, correspondendo aos meses de
JUNHO/2018 a MAIO/2019.
8.1. Valor da bolsa:
Carga
Semanal
40h
30 h

30h

10h

Horária Função
Coordenação
Assessor Territorial
de Capacitação e
Inclusão Produtiva
Assessor Territorial
de Capacitação e
Gestão Social
Assessor Territorial
de
Mobilização,
participação
e
capacitação
de
mulheres rurais no
Colegiado
Territorial

Valor (R$)
R$ 2.712,50
R$ 2.240,00

R$ 2.240,00

R$ 1.200,00

9. Avaliação dos bolsistas: O bolsista, ao final da bolsa, terá que elaborar um relatório,
contendo o detalhamento das atividades executadas durante a vigência da bolsa.

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602
Tel.: (22) 2739–7007 - correio eletrônico: proex@uenf.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

10. Cancelamento das bolsas: Caso o bolsista não esteja desempenhando as funções
atribuídas a ele, será comunicado e providenciado a sua substituição, que será realizada
utilizando a lista de espera do resultado do último processo de seleção.
Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2018.
Prof. Olney Vieira da Motta
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
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ANEXO 1. Vagas Disponibilizadas

Função

Va Carga
gas Horári
a
Sema
nal
1
40h

Coordenação

Assessor
2
Territorial
de
Capacitação
e
Inclusão Produtiva

Assessor
Territorial
Capacitação
Gestão Social

Assessor
Territorial
Mobilização,
participação
capacitação
mulheres rurais
Colegiado
Territorial

30 h

e
de
no

Exigências/ Experiência comprovada
em:

Graduação em
1. Coordenação de projetos
Administração
ou Engenharia 2.
Participação
em
colegiados
de Produção
territoriais

Graduação
Agronomia

3. Trabalho com agricultura familiar
em 1.
Participação
em
colegiados
territoriais
2. Trabalho com agricultura familiar

1

30h

1

10h

de
e

de

Titulação

3. Trabalho com agroecologia
Graduação em 1.
Participação
em
colegiados
Ciências
territoriais
Humanas e da
Natureza.
2. Trabalho com agricultura familiar

Nível superior

3. Trabalho com agroecologia
1.
Participação
em
colegiados
territoriais
2. Trabalho com agricultura familiar
3. Trabalho com mulheres

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602
Tel.: (22) 2739–7007 - correio eletrônico: proex@uenf.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

ANEXO 2. Critérios de seleção

1. Ênfase em ações, visando fortalecer o Colegiado Territorial do Norte Fluminense
Pontuação máxima

90 pts

Ter participado como membro do Colegiado
Territorial do Norte Fluminense

40 pts

Ter assessorado o Colegiado Territorial do
Norte Fluminense

30 pts

Ter sido bolsista de extensão em projetos de
extensão e/ou desenvolvimento Territorial

20 pts

2. Interação do conhecimento e experiência acumulados na academia com o saber popular, e
pela articulação com organizações de outros setores da sociedade, com vista ao
desenvolvimento da agricultura familiar.
Pontuação Máxima

50 pts

Assistência Técnica para a agricultura familiar

5 pts por ano de assistência técnica (máximo
de 5 anos – 25 pts)

Experiência comprovada em projetos de
pesquisa e extensão visando o
desenvolvimento da agricultura familiar

5 pts por ano (máximo 5 anos – 25 pts)

3. Relação inequívoca com a agroecologia
Pontuação Máxima

20 pts

Experiência comprovada em projetos de
pesquisa e extensão em agroecologia

4 pts por projeto (máximo 5 projetos – 20 pts)
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4. Publicação em revistas científicas, capítulos de livros e divulgação em congresso.
Pontuação Máxima

15 pts

Capítulo de livro

4 pts (máximo 2 capítulos – 8pts)

Artigo revistas científicas

1 pts (máximo 5 – 5 pts)

Resumo em congresso

1 pts (máximo 2 – 2 pts)

5. Experiência em coordenação de projetos de extensão e assistência social
Pontuação Máxima
Experiência comprovada em coordenação de
projetos de extensão e assistência social

25 pts
5 pts (máximo 5 anos – 25 pts)

6. Critérios a serem avaliados na entrevista
Pontuação Máxima

200 pts

Conhecimento sobre aspectos relacionados com a
metodologia de trabalho ao programa de
desenvolvimento territorial rural

Até 100 pts

Conhecimentos técnicos específicos relativos a
vaga postulada

Até 60 pts

Interação do conhecimento e experiência
acumulados em participação de projetos de
pesquisa e extensão em agroecologia e a realidade
regional do Norte Fluminense

Até 40 pts

O valor total de pontuação será o somatório dos pontos acumulados na avaliação do currículo com
documentos comprobatórios e os pontos acumulados na entrevista. Em caso de empate o desempate
será pela nota da entrevista. Persistindo o empate o critério de desempate é a maior nota no item de
conhecimento sobre aspectos relacionados com a metodologia de trabalho ao programa de
desenvolvimento territorial rural.
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