
 

 

EDITAL Nº 008/2019 

 

 
 

DIVULGA A ABERTURA DAS 

INSCRIÇÕES PARA O 

PROCESSO SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIOS 

 

 
O Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 

Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA a abertura das 

inscrições para o processo seletivo de estagiários para a Fazenda Experimental do Centro 

Universitário Campo Real. 

O processo seletivo é organizado em conformidade com o prescrito no inciso II, do art. 

44, da Lei n° 9.394/96, no início do I, do art. 5°, da Constituição Federal de 1988; na portaria n° 

971/97 do MEC, no Decreto n° 2.306/97 e no Regimento Interno da Instituição. Será realizado 

conforme as regras e instruções aqui dispostas, que a Instituição se obriga a cumprir e os 

candidatos, que nele se inscreveram, declaram conhecer e com elas concordar. 

 
1 DA FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 
O presente processo tem por finalidade a seleção de um acadêmico do Centro Universitário 

Campo Real para composição do quadro de estagiários da Fazenda Experimental. 

A fazenda experimental desenvolve atividades baseadas em metodologias práticas e inovadoras, 

cujo aluno é o principal agente de aprendizagem, sendo que, juntamente com o professor 

coordenador irá: 

1.1 Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentos compatíveis 

com o seu grau de conhecimento e experiência na disciplina; 

1.2 Auxiliar professor na orientação de alunos, esclarecendo a tirando dúvidas em 

atividades de classe, laboratório, campo e demais atividades previstas pelo professor 

responsável. 

1.3 Desempenhar atividades rotineiras na Fazenda Experimental, quais sejam: 

1.3.1 Monitoramento dos experimentos; 

1.3.2 Manutenção da estufa e da área experimental; 

1.3.3 Auxílio em possíveis aulas práticas; 

 
2 DO PROCESSO SELETIVO: 

 
2.1 VAGAS 

 
O Processo Seletivo se destinará ao preenchimento de 01 (uma) vaga. 



 

2.2 PERÍODO, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 

 
2.2.1 Data limite: dia 05/03/2019; 

 
2.2.2 Local de Inscrição: Secretaria do Centro Universitário Campo Real, das 8:30h 

às 12h e das 13h às 22h. 

 
2.2.3 Para efeitos das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

 
a. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Agronômica do ano 

corrente e em dia com suas obrigações acadêmicas (matrícula e frequência), 

munidos de seus documentos pessoais (RG, CPF, Histórico Escolar e Currículo); 

b. Possuir bons conhecimentos nas áreas de grandes culturas, e estatística e 

experimentação agrícola; 

c. Não possuir qualquer outro tipo de remuneração ou bolsa e não apresentar 

dependências em disciplinas do curso. 

 
2.3 SELEÇÃO 

 
O processo de Seleção constará de duas fases, a saber: 

 
2.3.1 Primeira Fase: Análise de documentos; 

2.3.2 Segunda Fase: Análise do perfil do candidato, por uma entrevista, de caráter 

eliminatório, a ser realizada por uma banca avaliadora, composta pela 

coordenação do curso e da Fazenda Experimental, sendo aluno aprovado nesta 

fase garante a vaga de estagiário. 

2.3.3 Entrevista: dia 08/03/2019 na sala 01 do CT às 19h. 

 
2.4 ESTÁGIO: 

 
a. A duração será de 1 ano, podendo ser prorrogado por determinação da coordenação 

do curso em conjunto com o colegiado; 

b. O início das atividades de estagiário deverá ser no dia 18/03/2019 as 13:00 na Fazenda 

Experimental, cito a PR 170, Km 10. 

c. O estagiário exercerá suas atividades em regime de 25 horas semanais, sob a 

orientação do coordenador da Fazenda Experimental. 

 
2.5 RESULTADO 

 
O resultado será divulgado em edital no dia 11/03/2019. 



 

 

 

Prof. Mateus Cassol Tagliani 

2.6 BOLSA TRABALHO 

 
2.6.1 O acadêmico selecionado será remunerado mensalmente em forma de bolsa no 

valor de R$ 628,30 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos), descontado 

no valor da mensalidade, para cinco horas de trabalho diários. 

2.6.2 Esta bolsa não é cumulativa e terá validade a partir do mês subsequente ao 

início efetivo das atividades de estagiário. 

 
2.7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Após a divulgação do resultado final do Processo Seletivo será aberto prazo de recurso de 

2 (dois) dias úteis. 

O candidato aprovado no Processo Seletivo deverá assinar Termo de Compromisso de 

Estagio, obrigando-se a exercer as atividades nos horários designados pela Coordenação do Curso 

de Agronomia, além de compromissos decorrentes da necessidade do bom e fiel cumprimento da 

referida atividade. 

Em caso de recusa de assinatura do Termo de Compromisso, o candidato será considerado 

desclassificado. O candidato, desde o momento da inscrição, declarará estar de pleno acordo com 

os termos deste Edital. 

 

 
Guarapuava, 27 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Centro Universitário Campo Real 


