
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

EDITAL EA/UFG  Nº 001/2019 

 

Apoio Acadêmico ao Projeto “Turma de Agronomia” – PRONERA 

 

  

O Coordenador do Curso Pronera Agronomia EA-UFG/INCRA e o Diretor da Escola 

de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, e considerando: 

 

a) os fundamentos do  Termo de Execução Descentralizada  (TED) nº 001, de 03 de 

dezembro de 2018, celebrado entre a UFG e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), cujo objeto é a formação de 40 beneficiários do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA)  no Curso de Agronomia pela Escola de Agronomia; 

b) a necessidade do serviço de apoio acadêmico ao bom funcionamento do Projeto 

“TURMA DE AGRONOMIA”, 

 

RESOLVE abrir o presente edital de seleção simplificada, o qual se regerá pelas disposições 

abaixo:  

 

1. DA FINALIDADE 

 

Este edital visa garantir o serviço de apoio acadêmico ao Projeto “TURMA DE AGRONOMIA”, 

mediante seleção de pessoal e concessão de recursos de bolsa, para a boa execução das etapas, em 

especial no Tempo Comunidade.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. Ser Brasileiro(a) nato(a) ou gozar das prerrogativas previstas na Constituição Federal do artigo 

12, Parágrafo 1º;  

2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do encerramento das inscrições; 

2.3. Estar em dia com as obrigações civis e militares;  

2.4. Estar com o currículo lattes atualizado, até a data de início das inscrições, prevista neste edital. 

2.5. Ter formação em ensino superior;  

2.6  Ter experiência em pedagogia da alternância; 

2.7. Ser beneficiário do PRONERA, conforme disciplina o § 4º do art. 2º da Instrução 

Normativa/INCRA nº 84, de 29 de março de 2016, e art. 13 do Decreto 7.352, incisos I, II e IV.   

2.8. Ter disponibilidade para viagens, em especial a assentamentos da reforma agrária. 

  

3. DAS ATRIBUIÇÕES  DA FUNÇÃO DE APOIO ACADÊMICO 

 

3.1. De acordo com o Plano de Trabalho do Curso de Agronomia pelo 

PRONERA/INCRA/EA/UFG, a função do (a) bolsista busca realizar apoio acadêmico, necessário 

ao bom funcionamento do Projeto, e que consistirá especialmente em: 

a) registros acadêmicos das atividades de educandos e de professores; 

c) organização e atualização de cadastros de dados dos estudantes, fichas e afins; 



d) auxiliar na confecção de relatórios da execução, digitação e impressão de documentos diversos;  

e) organização dos recibos de passagens de estudantes; 

f) organização das viagens de visitas ao campo;  

g) comunicação e integração de atividades, e outras afins, previstas no § 5º do art. 2º da Instrução 

Normativa nº 84, de 29/03/2016. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO 

 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 18 a 22 de novembro de 2019. Para participar deste 

processo seletivo, o(a) candidato(a) deve enviar para o e-mail da Coordenação Administrativa da 

Agronomia: coordadmea@gmail.com, até a data limite para inscrição, os seguintes documentos: 

 

4.1.1 Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (Anexo I);  

4.1.2 Cópia da Cédula de identidade;  

4.1.3 Cópia do CPF; 

4.1.4 Comprovante de residência atualizado;  

4.1.5 Documento de comprovação de escolaridade, conforme exigência deste edital para a 

função;  

4.1.6 Cópia do Currículo Vitae (de acordo com o modelo Anexo VI);  
4.1.7 Memorial sobre experiência em Educação do Campo, com as seguintes orientações: 

a) Ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, papel A4, 

margens superior e esquerda de 3 cm e margens inferior e direita de 2 cm; 

b) Conter entre 2 páginas, incluindo referências bibliográficas; 

c) Ser entregue por via digital, do seguinte modo em formato pdf, a ser enviada para o e-mail da 

Coordenação Administrativa da Agronomia: coordenaagro@gmail.com, até a data limite para 

inscrição, conforme cronograma do presente edital; 

4.1.8 Comprovante do Serviço Militar para candidatos do sexo masculino.  

4.1.9 Comprovante de que é beneficiário do PRONERA. 

  

4.2 Só serão aceitas inscrições via SEDEX e e-mail, postadas até o último dia do período para 
inscrições, conforme cronograma – item 7.1;  

4.3 A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições recebidas no dia 22  de 

novembro de 2019, após a verificação da documentação e a conformidade com as exigências do 

edital, e publicará o resultado na sitio da internet da EA-UFG E no Mural na secretaria no dia 
23 de novembro de 2019 . 

4.4  As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, ficando a Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado no direito de 

excluí-lo da seleção, caso comprove inverdade nos dados fornecidos ou a omissão de 
informações requeridas na mesma;  

4.5  Serão indeferidas as inscrições que não apresentarem todos os documentos exigidos no 
item 4.1;  

4.6  Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste edital é requisito 

essencial para inscrição e para participação deste processo seletivo simplificado. O candidato 

que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui estabelecidas será eliminado do 

certame.  
 

 

mailto:coordadmea@gmail.com


5. RECURSOS DA BOLSA  

5.1. O(a) bolsista selecionado(a) receberá um valor mensal de R$ 1.440,00 durante três meses, 

observados os parâmetros do art. 6º, § 1º da IN nº 84, de 29/03/2016. 

5.2 O início das atividades do bolsista é no 2º semestre de 2019. 

 

6. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Etapas  

6.1.1. ETAPA I – Análise do curriculum Lattes com peso de 50 pontos 

6.1.2. ETAPA II – Análise do memorial com peso de 50 pontos 

6.2. O Comitê de Seleção será constituído pelo Coordenador Geral, Coordenador Pedagógico e  

servidor da área técnica do INCRA. 

6.2.1. Não poderão integrar o Comitê de Seleção docentes que estejam concorrendo ao 

edital, que tenham relações de parentesco ou conflito de interesses com os proponentes, 

em respeito aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade. 

6.2.2. O Comitê de Seleção procederá a análise dos documentos e, ao final, deverá elaborar uma 

relação com ordem de classificação dos candidatos e as notas obtidas, que será submetida à Pró-

reitora de Administração da UFG, para implementação. 

 

7. CRONOGRAMA E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1. CRONOGRAMA 

Datas e Horários Atividade 

18/11/2019 (quinta-feira), das 13h30 às 17h30 Abertura da Inscrição 

22/11/2019 (quarta-feira) das 13h30 às 17h30 Termino da Inscrição 

23/11/2019 (sexta-feira) Divulgação do Resultado  

25/11/2019 (segunda-feira, das 13h30 às 17h30) Período para interposição de recursos  

26/11/2019 (terça-feira) Resultado final. 

27/11/2019 (quarta-feira) Início da implementação das bolsas 

 

7.2. Os proponentes deverão acompanhar a publicação dos resultados preliminar e final, 

referentes às etapas I e II, respectivamente, no sitio da internet da EA-UFG e no mural da Secretaria 

da EA-UFG  

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Para a interposição de qualquer recurso, fica estabelecido que, obedecendo aos 

prazos indicados em cada etapa do processo, o documento deverá ser entregue na secretaria 

da EA/UFG, pessoalmente ou via email por procuração, no horário de 13h30 às 17h30. 

8.1.1. Não serão aceitos recursos por correio eletrônico, fax ou correio. 

8.1.2. Os recursos deverão ser encaminhados pelo proponente (discente ou docente), por 

escrito, à coordenação do curso de agronomia Pronera/EA-UFG/INCRA, contendo as justificativas 

e argumentos, não sendo aceitos recursos apresentados por outro meio. 

8.1.3. Os recursos, interpostos de acordo com as exigências deste edital, serão decididos 

Pela comissão de seleção; 

8.1.4. Os recursos apresentados fora do prazo estabelecido não serão analisados, por serem 

intempestivos. 

 

 

 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 



9.1. A qualquer tempo e no interesse da Coordenação do Curso Agronomia PRONERA, o presente 

edital poderá ser alterado ou anulado, sem que isso implique direito a indenização ou impugnação 

de qualquer natureza. 

9.2. A coordenação do Curso Agronomia PRONERA corrigir erros de natureza material contidos no 

edital, mediante publicação de retificação no mural da Secretaria. 


