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Edital de Seleção de extensionista rural agroecológico para o Projeto 
Gigante Guarani Apuã 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de 01 (UMA) vaga na modalidade 

contrato pessoa física, junto ao projeto “GIGANTE GUARANI APUÃ”, por prazo 

determinado de 17 meses, no município de Botucatu, conforme exposto na tabela 

abaixo: 

 
 

MODALIDADE  
PROJETO DE 

ATUAÇÃO 

Local 
de 

atuação 
RESPONSÁVEL 

Vigência* 
do 

contrato 

EXTENSIONISTA 
RURAL 

GIGANTE 
GUARANI 

APUÃ 

Botucatu e 
Anhembi 

Dra. Maria Rita 
Marques de 

Oliveira e Dra. 
Beatriz Stamato 

01/01/2022 
a 

30/05/2023 

 
Objetivo da vaga: integrar a equipe do projeto desenvolvendo atividades de 

campo de mobilização, diagnóstico e planejamento participativo junto aos 

habitantes rurais e urbanos das Microbacias dos Rio Alambrai e Capivara e 

apoiar tecnicamente atividades educativas em Agroecologia junto à famílias 

agricultoras de Botucatu e Anhembi-SP.  

 

Requisitos técnicos: Nível Superior Ciências Agrárias e afins com 

especialidade em temas como Agricultura Sustentável, Agroecologia, Agricultura 

Familiar, Metodologias Participativas e/ou Recuperação Ambiental, com 

aproximadamente 10 anos de experiência.   

 

1 REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

1.1 O profissional na modalidade técnico de extensão rural receberá os seguintes 

valores:  

1.1.1. Valor Bruto Mensal: R$ 5.680,00,  
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1.1.2. Valor Líquido mensal: R$ 3.901,00 

1.1.3. Carga Horária: 40 horas semanais, observando-se os produtos 

requeridos no Plano de Trabalho do Projeto. 

  

2 INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão recebidas pelo e-mail   renata@mutuando.org.br até o dia 
22/12/2021. Além do envio do e-mail, o/a candidato/a deverá preencher um 
formulário, conforme orientações do item 4 deste edital.  

2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

 

2 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1 Que possuam carteira de motorista válida em território nacional; 

2.2 Possua veículo próprio;  

2.3 Com residencia na cidade de Botucatu-SP; 

2.4 Que estejam com CPF regularizado. 

 

3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Deverão ser enviados por email os seguintes documentos 

4.1.2 Cópias dos documentos Carteira de Identidade, de Motorista e CPF; 

4.1.3 Currículo; 

4.1.4 Carta de referência 

4.2. Deverá ser preenchido o Formulário 
https://forms.gle/Qtd1HRQgwsngDBTg8; 

 

4 AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

4.1 A primeira seleção dos currículos para entrevistas será realizada no dia 23 
de dezembro de 2021; 

4.2 Após a avaliação da Carta de Referência do candidato, Formulário e 
Curriculo, serão convocados os candidatos selecionados para a realização de 
entrevista no dia 27 de dezembro de 2021; 

4.3 Para a escolha do candidato serão consideradas os seguintes aspectos e 
porcentagens: 40% - Atividades de extensão no currículo (tempo, tipo de 

mailto:renata@mutuando.org.br
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atividade e público), 35% - Habilidades do candidato percebidas em entrevista 
nas áreas de interesse, 15% das respostas ao formulário e 10% na carta de 
referência para a vaga destinada. 

 

5 HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
 

5.1 Será considerado aprovado o candidato que obtiver a  maior pontuação 
supracitada. 

5.2 Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

- quem tenha trabalhado com mais temas relacionados ao projeto, 
especialmente com o público feminino; 

- quem tenha mais formação acadêmica; 

- quem tenha mais experiência de trabalho com extensão rural. 

 

6 DISPOSÍÇÕES GERAIS 

6.1 O resultado final da seleção de bolsa será enviado por email até o dia 30 de 
dezembro de 2021; 

6.2 É de responsabilidade do candidato acompanhar as comunicações. 

7 CONTRATAÇÃO  

A contratação será realizada entre os dias 3 e 7 de Janeiro de 2021 paa início 
imediato.  

 

Botucatu, 08 de dezembro de 2021 
 

 


