UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM
AGRONOMIA

ANUNCIA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS
AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGRONOMIA

EDITAL -N° 01-2017

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Oeste Paulista UNOESTE - Presidente Prudente/SP comunica a abertura das inscrições à seleção para o
preenchimento de 01(uma) vaga no Programa de Capacitação Técnica em Agronomia, que
se dedica a oferecer treinamento especial para graduados em Agronomia, visando o
aperfeiçoamento dos conhecimentos prático/teóricos, habilidades e atitudes fundamentais ao
exercício da profissão, na área de Produção Vegetal .
 Produção Vegetal
Nº de vagas: 01 (período de duração: 1 ano)



PÚBLICO ALVO: Agrônomos formados no máximo há 2 (dois) anos (a partir da data

do edital).


LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES: As atividades serão

realizadas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas a produção vegetal na
Fazenda Experimental da UNOESTE, sendo uma vaga para na Produção Vegetal; totalizando
40 horas semanais.


INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas de forma presencial, no período de

01/02 a 08/02/2017, na Coordenação dos Cursos de Ciências Agrárias/Campus
II/BlocoB3/Sala 110/UNOESTE, situada à Rodovia Raposo Tavares, km 572, CEP: 19.067-

175, das 8:00 às 10:00 e das 14:00 às 16:00 horas. Os documentos, abaixo relacionados,
deverão ser entregues juntamente com a ficha de inscrição ou enviados (via Sedex com AR)
para o mesmo endereço citado acima. No caso de envio dos documentos via Sedex, a data de
postagem deverá ser até o dia 03/02/2017:

a)

Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação;

b)

Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;

c)

Cópia doDocumento de Identidade(R.G.);

d)

Cópia do C.P.F.;

e)

Cópia da Carteira do CREA (formandos selecionados deverão apresentar cópia do
Registro Provisório do CREA até a data de início de suas atividades);

f)

Curriculum Vitae elaborado na Plataforma Lattes/CNPq (www.cnpq.br) devidamente
documentado;

g)

02 fotos 3x4 (recentes);

h)

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 35,00. O Pagamento
deverá ser recolhido junto à Tesouraria/Campus 2/Bloco B3;

j)

Formulário de inscrição (modelo padrão) disponível na internet ou na Coordenação do
Curso de Agronomia e entregá-lo juntamente com os documentos.

Obs.:Os documentos remetidos fora do prazo estabelecido acima não serão aceitos e as
inscrições serão indeferidas.


PROCESSO DE SELEÇÃO:O processo de seleção será realizado no dia 09/02/2017 e

constará de duas etapas, com conceitos variando de (0) zero a (10) dez:
1- Entrevista individual (por ordem de inscrição), com banca examinadora composta
por docentes indicados pela Coordenação da Capacitação Técnica em Agronomia. Na
entrevista serão abordados assuntos relativos à subárea escolhida pelo candidato;
2 - Análise do Curriculum Vitae documentado. Neste quesito, será analisada a
afinidade do candidato com a subárea escolhida;
Será considerado aprovado na seleção o candidato que obtiver média igual ou superior
a 6,0 (seis). Para ocupar a vaga oferecida, será convocado o candidato aprovado que obteve a
maior média;

As entrevistas serão realizadas na Universidade do Oeste Paulista, Campus II, Bloco
B3, na sala de Coordenação do Curso de Agronomia.



MATRÍCULA: O aprovado deverá efetuar a matrícula de 13/02 a 14/02/2017,

mediante a assinatura de um termo de compromisso de que cumprirá todas as normas do
Regimento do Programa de Capacitação Técnica Agronomia da UNOESTE.
O capacitando ingressante também deverá apresentar no ato da matrícula o
número de inscrição no PIS/PASEP para ter direito de recebimento da bolsa auxílio no valor
de R$ 788,00 (valor bruto). Deve-se considerar o desconto do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). Além da bolsa auxílio, o residente terá livre acesso à Rede de
Bibliotecas, alojamento e alimentação na fazenda Experimental e almoço no Restaurante
Universitário (quando em atividade no Campus 2).


CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO:
 Período das Entrevistas: 09/02/2017. As informações sobre o horário das

entrevistas serão divulgadas ao candidato até o dia 08/02/2017, através do e-mail registrado
na ficha de inscrição.


Divulgação do Resultado Final:10/02/2017.

Em nenhuma circunstância caberá recurso à lista de classificação.
 Matrícula do Candidato Selecionado: 13/02 a 14/02/2017 junto ao
departamento pessoal da UNOESTE/Campus I,
 Início das Atividades: após a liberação emitida pelo departamento pessoal da
UNOESTE.
Presidente Prudente, 12 de janeiro de 2017.

