
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE ARIQUEMES 

NÚCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL VALE DO JAMARI 

 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO N° 02/2015 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO 

NA ASSESSORIA TERRITORIAL À “GESTÃO SOCIAL”  E À  “INCLUSÃO 

PRODUTIVA”  NO TERRITÓRIO VALE DO JAMARI (RO) 

BOLSA EXTENSÃO NO PAÍS – EXP 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 A coordenação do Projeto de Implantação e Manutenção de Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDT) Vale do Jamari (região de Ariquemes-RO) e NEDT 

Madeira Mamoré (região de Porto Velho-RO) torna público e estabelece as normas do processo 

seletivo simplificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga de assessor/assessora territorial 

para gestão social  e 1 (uma) vaga de assessor/assessora territorial para a inclusão 

produtivapara atuar junto ao NEDT Vale do Jamari. 

1.2 Trata-se de uma ação conjunta da UNIR, por meio do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e 

Gestão Democrática da Educação Básica, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM-PR) e com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

nos termos da Chamada CNPq/MDA/SPM-PR 11/2014. 

1.3 O referido Projeto tem por objetivo implantar e manter dois Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial, um junto ao Território da Cidadania Vale do Jamari (TCVJ) e 

outro junto ao Território da Cidadania Madeira Mamoré (TCMM) por meio de ações de extensão 

e pesquisa com vistas à produção de dados, informações e conhecimentos; a difusão de métodos 

e tecnologias sociais; o monitoramento, avaliação e assessoria aos Colegiados Territoriais e o 

acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em 

especial, na sua interface para as mulheres do campo e das florestas. 

1.4 O Edital 02/2015 NEDT Vale do Jamari segue as determinações da Resolução Normativa N° 

015/2010 do CNPq que estabelece as normas gerais e específicas para esta modalidade de bolsa 

(EXP-B), conforme item 2 deste edital “Requisitos para o bolsista”, extraído da referida Norma, 

que encontra-se disponível para consulta na página eletrônica do CNPq: 

<http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314.> 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314


2. REQUISITOS PARA O BOLSISTA
1
 

O texto abaixo foi retirado na íntegra da RN 015/2010 – CNPq (CONSELHO NACIONAL 

DE  DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 2010)
2
: 

Requisito para o bolsista 

a)      ter conhecimento adequado à atividade a ser desenvolvida; e 

b)      dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, conforme 

definido no plano de trabalho. 

NOTAS: 

1- aluno de pós-graduação poderá utilizar a bolsa desde que tenha anuência 

formal de seu orientador e do coordenador do curso, e não seja beneficiário de 

outra bolsa do CNPq ou de qualquer entidade brasileira; 

2- aposentado não poderá utilizar a bolsa na instituição pela qual se aposentou, 

exceto com autorização explícita da Diretoria Executiva do CNPq; 

3- o coordenador do projeto poderá ser bolsista, desde que não seja vedado na 

chamada pública, o mesmo explicite suas atividades na apresentação da 

proposta e tenha a bolsa aprovada pelo Comitê Julgador
3
; 

4- profissionais com vínculo celetista ou de servidor público somente poderão 

ser bolsistas caso comprovem dispor de carga horária compatível com as 

atividades do projeto e após autorização expressa do CNPq; 

Caso o bolsista adquira vínculo celetista ou de servidor público terá a bolsa 

suspensa automaticamente. A bolsa será cancelada se, no prazo máximo de 30 

dias da notificação da suspensão, o bolsista e/ou o coordenador não 

apresentarem solicitação de reativação, como disposto acima; 

5- aluno de graduação não poderá utilizar esta modalidade de bolsa; 

6- independentemente de sua experiência profissional e formação, o candidato 

poderá ser enquadrado em nível inferior à sua qualificação, conforme 

determinação prévia da ação ou a critério do coordenador do projeto. 

 

Destaques: 

Profissionais com vínculo celetista ou estatutário receberão 60% (sessenta por cento) do valor 

da bolsa, no nível em que forem enquadrados, não sendo pago o valor integral da bolsa aos 

mesmos, conforme definições do CNPq. 

São critérios mínimos para o enquadramento do bolsista EXP-B: Profissional/Instrutor com 

atuação efetiva mínima de 2 (dois) anos em atividades de extensão, desenvolvimento e/ou 

transferência de tecnologia. 

 

 

                                                           
1
Conforme Resolução Normativa N° 015/2010 do CNPq. 

2
 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO. Resolução Normativa n° 015, de 1° de julho de 2010. 

Estabelece as normas gerais e específicas para as seguintes modalidades de bolsas: bolsas de longa duração; bolsas 
de curta duração. Brasília. D.O.U. de 08 de julho de 2010. 
3
 Este item não se aplica aos candidatos às vagas deste Edital. 



3. CONDIÇÕES PARA O BOLSISTA 

a) Vínculo como bolsista no CNPq, na modalidade Extensão no País, enquadramento EXP-B, no 

valor de R$3.000,00, pelo período de vigência do Projeto (até dezembro de 2016), respeitando as 

normas gerais e específicas estabelecidas pela RN 015/2010/CNPq, disponível em: 

<http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314.>; 

b) Carga horária de 40 horas semanais, podendo ocorrer atividades nos finais de semana, 

conforme estabelecido em plano de trabalho. 

IMPORTANTE: o contrato de bolsista não inclui direitos previdenciários e trabalhistas, não 

assegura estabilidade na atividade ou qualquer vínculo com o CNPq, MDA ou UNIR (para mais 

informações sobre sistema de bolsa visitar a página eletrônica do CNPq e a Resolução 

Normativa n° 015/2010). 

4. DAS VAGAS 

O edital 02/2015 NEDT Vale do Jamari oferece 1 (uma) vaga para Assessor/Assessora 

Territorial para Gestão Social e 1 (uma) vaga para Assessor/Assessora Territorial para a 

Inclusão Produtiva, com atuação no Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial Vale 

do Jamari com abrangência em nove municípios: Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, 

Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Machadinho D’Oeste, Monte Negro e Rio Crespo. 

A contratação dos/das profissionais selecionados/selecionadas está prevista para 02 de maio 

de 2015, via cadastramento do/da bolsista na Plataforma Carlos Chagas. 

4.1 DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS À ASSESSORIA TERRITORIAL PARA A 

GESTÃO SOCIAL 

4.1.1 Atividades Previstas para a Assessoria Territorial para a Gestão Social
4
 

a) Articular-se com os demais membros da Equipe do Projeto para a elaboração e implementação 

do seu plano de trabalho específico; 

b) Articular-se com atores territoriais para a implementação de suas ações propostas; 

c) Realizar sessões de trabalho com o colegiado territorial, núcleo técnico, entidades parceiras e 

com articuladores em apoio à gestão social, ao planejamento territorial e ao funcionamento das 

instâncias de participação com ênfase na organização das mulheres do campo e das florestas; 

d) Realizar sessões com o Colegiado Territorial, em articulação com o Assessor Territorial para a 

Inclusão Produtiva e com o suporte técnico da equipe do Núcleo, para a criação da Matriz de 

Gestão Territorial do Plano Safra, realizando a priorização de ações e projetos para o 

desenvolvimento territorial sustentável e a inclusão produtiva das mulheres do campo e das 

florestas e tendo como base os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PTDRS), os Planos Territoriais de Cadeias Produtivas e Planos Safras Territoriais;  

                                                           
4
 Conforme Chamada CNPq/MDA/SPM-PR 11/2014: 

CHAMADA CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014: apoio à implantação e manutenção de Núcleos de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 maio. 2014. Seção 3, 
p. 16. Disponível em: < file:///C:/Users/unir/Downloads/DOU%2019%2005%202014%20Chamada%20CNPq.pdf>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 



e) Participar na execução dos projetos que constam na agenda de trabalho do Colegiado 

Territorial, e que estejam relacionados ao Programa Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária (2029) e/ou ao Programa Territórios da Cidadania com 

interface na área das políticas sociais com ênfase na organização das mulheres do campo e das 

florestas; 

f) Realizar o levantamento, sistematização e registro das informações no Portal da Cidadania 

referentes aos projetos integrantes da matriz do Programa Territórios da Cidadania na área das 

políticas sociais, em articulação com o assessor territorial para a inclusão produtiva; 

4.1.2 Perfil Profissional Sugerido
5
 

a) Profissional de nível superior, com formação preferencialmente em ciências humanas, sociais, 

agrárias ou ambientais; 

b) Experiência profissional com atuação efetiva mínima de 02 (dois) anos em atividades de 

extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia, tendo conhecimento adequado à 

atividade a ser desenvolvida e podendo dedicar-se em tempo adequado às necessidades do 

projeto, conforme definido no plano de trabalho; 

c) Experiência profissional em/com: 

- Trabalhos com comunidades do campo e agricultura familiar; 

- Trabalho e diálogo com instituições públicas e de apoio ou de representação política ou 

econômica da agricultura familiar, comunidades do campo, povos e comunidades 

tradicionais e mulheres o campo e das florestas;  

- Mobilização, articulação institucional, órgãos colegiados, planejamento e gestão 

participativa; 

- Articulação intersetorial; 

- Elaboração de projetos para capitação de recursos para o fomento de ações coletivas das 

comunidades do território; 

- Articulação comunitária para o cooperativismo/associativismo; 

d) Ser motorista com Carteira Nacional de Habilitação, tendo como requisito mínimo aCNH 

categoria “B”. 

4.2 DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS À ASSESSORIA TERRITORIAL PARA A 

INCLUSÃO PRODUTIVA 

4.2.1 Atividades Previstas para a Assessoria Territorial para a Inclusão Produtiva
6
 

a) Articular-se com os demais membros da Equipe do Projeto para a elaboração e implementação 

do seu plano de trabalho específico; 

b) Articular-se com atores territoriais para a implementação de suas atividades; 

                                                           
5
 Conforme Chamada CNPq/MDA/SPM-PR 11/2014 e demandas levantas junto ao colegiado territorial. 

6
Conforme Chamada CNPq/MDA/SPM-PR 11/2014. 



c) Realizar sessões de trabalho com o colegiado territorial, núcleo técnico, entidades parceiras e 

com articuladores em apoio à implementação de projetos com o suporte financeiros da 

SDT/MDA, com ênfase à inclusão produtiva das mulheres do campo e das florestas; 

d) Acompanhar a execução dos projetos que constam da agenda de trabalho do colegiado 

territorial, e que estejam relacionados ao Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária (2029) e/ou ao Programa Territórios da Cidadania com 

interface na área de inclusão produtiva e dinamização econômica, com ênfase à organização das 

mulheres do campo e das florestas; 

e) Apoiar a sistematização de informações do PROINF, bem como dos seus efeitos na 

organização socioprodutiva territorial; 

f) Realizar, em articulação com o Assessor Territorial para a Gestão Social, a elaboração da 

Matriz de Gestão Territorial do Plano Safra, apoiando o Colegiado para a priorização de ações e 

projetos para o desenvolvimento territorial sustentável e tendo como base os Planos Territoriais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), os Planos Territoriais de Cadeias Produtivas e 

Planos Safras Territoriais, com ênfase na organização das mulheres do campo e das florestas; 

g) Estabelecer e implementar mecanismos e metodologias de acompanhamento e avaliação da 

implementação de projetos de inclusão produtiva, com ênfase nos apoiados diretamente pelo 

MDA, tais como, PROINF, Pronaf, ATER, bem como no PAA e PNAE; 

h) Realizar o levantamento, sistematização e registro de informações no Portal da Cidadania 

sobre os projetos integrantes da matriz do Programa Territórios da Cidadania na área da inclusão 

produtiva, em articulação com o assessor territorial para a gestão social. 

4.1.2 Perfil Profissional Sugerido
7
 

a) Profissional de nível superior, com formação preferencialmente em ciências agrárias, ciências 

sociais e ciências sociais aplicadas; 

b) Experiência profissional com atuação efetiva mínima de 02 (dois) anos em atividades de 

extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia, tendo conhecimento adequado à 

atividade a ser desenvolvida e podendo dedicar-se em tempo adequado às necessidades do 

projeto, conforme definido no plano de trabalho; 

c) Experiência profissional em/com:  

- Trabalhos com comunidades do campo e agricultura familiar;  

- Trabalho e diálogo com instituições públicas e de apoio ou de representação política ou 

econômica da agricultura familiar, comunidades do campo, povos e comunidades 

tradicionais e mulheres do campo e das florestas; 

- Elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos de desenvolvimento da base 

produtiva, com foco na agricultura familiar;  

                                                           
7
Conforme Chamada CNPq/MDA/SPM-PR 11/2014 e demandas levantas junto ao colegiado territorial. 



- Mobilização, articulação institucional, órgãos colegiados, planejamento e gestão 

participativa;  

- Articulação comunitária para o cooperativismo/associativismo; 

d) Formação complementar ou experiência em gestão da produção agrícola e da pequena 

propriedade; 

e) Ser motorista com Carteira Nacional de Habilitação, tendo como requisito mínimo a CNH 

categoria “B”. 

PROCESSO SELETIVO 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão realizadas no período de 15 a 20 de abril de 2015 e poderão ocorrer das 

seguintes maneiras: 

a) Inscrição realizada presencialmente na sala 07 do Campus de Ariquemes da Universidade 

Federal de Rondônia, situado na Av. Tancredo Neves, n° 3450 - Setor Institucional – CEP 

76.872-862, das 08 às 12 horas. 

b) Inscrição realizada por meio eletrônico com encaminhamento dos documentos (digitalizados) 

solicitados no item 5.3 para o endereço eletrônico: selecao.nedt@unir.br  até às 23h e 59min do 

dia 20 de abril de 2015. 

5.2 Poderão inscrever-se candidatos residentes no Brasil ou estrangeiro com permanência no 

Brasil; 

5.3 No ato da inscrição é obrigatória a apresentação ou envio por meio eletrônico dos seguintes 

documentos (em caso de inscrição por meio eletrônico os documentos que exigem assinatura do 

candidato deverão ser digitalizados após terem sido assinados): 

a) Formulário de Inscrição preenchido e assinado - Anexo I deste edital;  

b) Currículo Lattes atualizado; 

c) Diploma de Graduação ou Ata de Conclusão ou atestado onde conste a conclusão do curso de 

graduação (cópia); 

d) Documento que comprove a experiência na atuação efetiva mínima de 2 (dois) anos em 

atividades de extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia; 

e) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (cópia); 

O candidato ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas 

as informações prestadas. 

5.4 Terão as inscrições homologadas pela Comissão do processo seletivo Edital 02/2015 NEDT 

Vale do Jamari apenas os candidatos que entregarem a documentação exigida dentro do prazo de 

inscrição previsto no cronograma do presente edital (item 7). 

 

mailto:selecao.nedt@unir.br


6. ETAPAS DA SELEÇÃO 

O Processo Seletivo ocorrerá em três (três) etapas, cada etapa da seleção será realizada nas datas 

e horários previstos no cronograma do presente edital (item 7). 

6.1 PRIMEIRA ETAPA 

A primeira etapa ocorrerá com a comprovação da formação acadêmica e experiência na atuação 

efetiva mínima de 2 (dois) anos em atividades de extensão, desenvolvimento e/ou transferência 

de tecnologia e será realizada a partir dos documentos entregues na ocasião da inscrição. 

Esta etapa é eliminatória, uma vez que a formação de nível superior e o tempo de experiência 

solicitados são critérios previstos na Chamada Pública
8
 a que se vincula o projeto de implantação 

de NEDTs, sendo o tempo de dois anos de experiência um critério estabelecido na Resolução 

Normativa N° 015/2010 do CNPq para o enquadramento do bolsista na modalidade EXP-B 

(conforme indicado no item 2 deste edital), sendo vedado o cadastramento do bolsista nesta 

modalidade na ausência de comprovação deste tempo de experiência. 

6.2 SEGUNDA ETAPA 

A segunda etapa será constituída por entrevista com uma comissão interinstitucional de seleção em 

que participarão também representantes escolhidos pelas instâncias colegiadas territoriais. As 

entrevistas, com duração máxima de 20 minutos por candidato, acontecerá no Campus da UNIR de 

Ariquemes, no dia 24 de abril de 2015, a partir das 16 horas, sendo que no dia 22 de abril, será 

publicado na página eletrônica do Campus da UNIR de Ariquemes 

(<http://www.ariquemes.unir.br/>) documento com as informações de homologação das inscrições e 

indicação do nome e hora em que os candidatos selecionados na primeira etapa serão entrevistados. 

O mesmo documento será disponibilizado nos murais do Campus de Ariquemes da UNIR. 

Os candidatos selecionados na primeira etapa serão arguidos individualmente sobre suas 

trajetórias profissionais e/ou acadêmicas, bem como, questões relacionadas à visão e 

conhecimento sobre o Território da Cidadania Vale do Jamari, sobre a organização das mulheres 

do campo e das florestas e, ainda, sobre sua experiência em atividades que visam à articulação 

entre sociedade civil organizada e Estado, experiência de trabalho na assessoria a agricultura 

familiar e a programas vinculados às políticas sociais, experiência com extensionismo, 

cooperativismo/associativismo e gestão social e o compromisso do candidato com a proposta de 

trabalho para a vaga pretendida. 

Na ocasião da entrevista, o candidato deverá fazer a entrega da documentação 

comprobatória que ainda não foi entregue acerca das informações constantes no Currículo 

Lattes entregue no momento da inscrição. 

6.3 TERCEIRA ETAPA 

A terceira etapa ocorrerá com pontuação para a comprovação de formação 

acadêmica/profissional complementar e experiência do candidato em atividades relacionadas à 

vaga a que está concorrendo. Será realizada a partir dos documentos comprobatórios das 

informações constantes no Currículo Lattes. 
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 Chamada CNPq/MDA/SPM  11/2014, disponível em<http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
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erradas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-347-2459> 



 

7.  CRITÉRIOS QUE SERÃO USADOS NA SELEÇÃO E PESO RELATIVO  

ETAPA QUESITO PESO MÁXIMO 

1ª etapa 
Comprovação da formação e tempo de experiência exigidas no 

Edital N° 02/2015 
50 

2ª etapa Convergência dos interesses do candidato com as diretrizes da 

política de implantação dos NEDTs (10 pt), flexibilidade de horários 

para atendimento às demandas do projeto (10 pt) 

20 

3ª etapa 

Formação complementar em área relacionada à vaga pretendida 10 

Experiência no apoio à agricultura familiar (5pt); na gestão social de 

programas e projetos (5pt); na articulação intersetorial (5 pt); no 

apoio à organização de mulheres (05pt) 

 

20 

 

Total 100 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1 Serão listados por ordem de classificação, todos os inscritos que alcançarem um total de 70 

pontos ou mais no processo seletivo, no intuito de estabelecer um quadro de reserva para os 

próximos 20 meses, período de vigência do projeto. 

6.2 Em caso de empate, a classificação seguirá a maior nota obtida na comprovação da formação 

complementar e experiência profissional e, por fim, maior idade do candidato. 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 

bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

ETAPA DATA 

Publicação do Edital de Seleção Simplificado N° 02/2015 15/04/2015 

Período de Inscrições 15 a 20/04/2015 

Publicação das Inscrições Homologadas com indicação dos 

candidatos/candidatas selecionados/as para entrevista e horário das entrevistas 

22/04/2015,  

até 09 horas 

Prazo para recebimento de recursos 24/04/2015 

até 09 horas 

Entrevistas 24/04/2015 

a partir das 16h 

Análise da comprovação das informações do Currículo Lattes quanto à formação 

complementar e à experiência profissional 

24/04/2015 

Publicação do resultado do processo seletivo com informação das notas 

alcançadas por cada candidato/candidata 

27/04/2015 

Prazo para recebimento de recursos 29/04/2015 

Divulgação do resultado final do processo seletivo com indicação do/da 

profissional selecionado/a e lista com classificação para quadro de reserva 

30/04/2015 

 

 



 

8.INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

8.1 Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo ou reclamação/recurso deverão ser enviados ao 

endereço eletrônico: selecao.nedt@unir.brem qualquer etapa do processo, no período que consta 

no cronograma do presente edital (Item 7). 

8.2 Todas as comunicações sobre o processo seletivo, inclusive divulgação do Edital de Seleção 

N° 02/2015- NEDT Vale do Jamari, serão obrigatoriamente divulgadas na página eletrônica do 

Campus de Ariquemes da UNIR http://www.ariquemes.unir.br/ Podendo ainda ser utilizado 

correio eletrônico institucional das professoras vinculadas ao projeto e dos membros do 

Colegiado do TCVJ para ampla divulgação das informações. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE ARIQUEMES 

NÚCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL VALE DO JAMARI 

ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA ASSESSORES 

TERRITORIAIS EM GESTÃO SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA  

 

NOME COMPLETO: 

CPF OU PASSAPORTE Nº IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR: 

 

DATA EMISSÃO 

DATA NASCIMENTO  

 

VISTO  PERMANENTE 
 

SIM (  ) NÃO (  ) 

NACIONALIDADE SEXO 

(  ) Feminino     

(  ) Masculino  

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

TELEFONE: E-MAIL:        

Link Currículo Lattes: 

Concorro à vaga de: 

(  ) Assessor Territorial para Gestão Social         (  ) Assessor Territorial para a Inclusão Produtiva 

Documentação anexa: 

(  ) Currículo Lattes atualizado 

(  ) Diploma de Graduação ou Ata de Conclusão ou atestado onde conste a conclusão do curso de 

graduação (cópia) 

(  ) Documento que comprove a experiência na atuação efetiva mínima de 2 (dois) anos em 

atividades de extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia 

( ) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (cópia) 
 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato 

                                                                          CPF: 


