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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSITITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS MATÃO 

EDITAL 785/2015 

 CONTRATAÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR  

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo- Campus Matão, 

no uso de suas atribuições, faz saber, que, por meio do Coordenador Substituto do Projeto de 

Extensão intitulado: “As Mulheres e a agroecologia na Região Sudeste: tecnologias para a 

autonomia econômica, segurança alimentar e conservação da biodiversidade”, do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR), no 

âmbito do IFSP – Campus Matão, por meio do TED 26/2015, torna pública a chamada para a seleção 

de profissional de nível superior na área de Ciências Agrárias e mestrado na área de Ciências Agrárias 

ou Sociais, para atividades de assessoria técnica do referido Projeto no Estado de Minas Gerais. 

PERFIL: 

Contratação de serviços técnicos especializados de pessoa física para desenvolver assessoria 

técnica, operacional e acadêmica exercendo atividades de articulação com Movimentos Sociais do 

Campo e de Mulheres, organizações feministas e entidades ligadas à agricultura familiar, reforma 

agrária e gênero; realizar pesquisas e estudos como articulação da pesquisa e extensão; coordenar 

as atividades de formação de técnicos e técnicas de ATER Agroecologia e ATER para Mulheres no 

Estado de Minas Gerais; com vistas à execução das metas do Projeto supracitado. 

2. NÚMERO DE VAGAS:  

01 (uma) vaga  

3. INSCRIÇÃO: 

3.1 São pré-requisitos obrigatórios para a inscrição e eliminatórios na seleção: 

I – Ser formado em nível de Graduação na área de Ciências Agrárias e ter mestrado concluído na 
área de Ciências Agrárias ou Sociais com trabalho de pesquisa nos temas: reforma agrária; e/ou 
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agroecologia; e/ou mulheres rurais, estudos de gênero e feminismos; e/ou movimentos sociais do 
campo. 

II – Ter experiência profissional comprovada em assessoria/consultoria para organizações ou 
movimentos feministas; 

III – Residir no Estado de Minas Gerais. 

 

3.2 São pré-requisitos obrigatórios para a inscrição e classificatórios na seleção: 

V – Experiência comprovada em trabalhos profissionais e/ou acadêmicos em pelo menos um dos 
seguintes temas: Extensão Rural; Educação Popular; Mobilização e Articulação da Sociedade Civil; 
Gênero, Agricultura Familiar e Reforma Agrária. 

 

3.3 Documentos Comprobatórios: 

Os candidatos deverão apresentar os comprovantes dos 5 itens abaixo, sendo que a falta de algum 
desses é critério de eliminação da seleção. 

Serão considerados documentos comprobatórios: 

I – Certificado de Conclusão de Curso ou Histórico Escolar ou documento oficial que comprove a 

conclusão do Ensino Superior e do Mestrado; 

II – Contrato de Assessoria ou Consultoria ou Trabalho; ou carteira de trabalho; ou declaração da 

Organização ou Movimento de prestação de serviços de assessoria ou consultoria; ou documento 

oficial que comprove o quesito. 

III - Documento Oficial com Foto. 

IV – Comprovante de Residência 

V - Certificado de participação em atividades acadêmicas e/ou culturais nos referidos temas; 

Carteira de Trabalho, Contrato ou Declaração de Empresa ou Escola ou Entidade contendo 

atividades desenvolvidas nos temas citados e/ou; trabalhos acadêmicos e/ou publicações nos temas 

citados e/ou; Declaração de participação em Movimentos Sociais relacionados com o mundo rural 

e a reforma agrária assinada por membro representante da organização e/ou; Declaração ou 

documento oficial de trabalho acadêmico, profissional ou militante desenvolvido no âmbito do 
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gênero relacionado com as mulheres rurais e/ou; Outros comprovantes oficiais que demonstrem 

experiência com os temas citados. 

 

3.4 Os candidatos deverão realizar sua inscrição exclusivamente por email 

(mulheresruraisifsp@gmail.com) no período de 19 a 25 de novembro de 2015. 

 

3.5 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar no email mulheresruraisifsp@gmail.com os 

seguintes documentos digitalizados:  

� Ficha de Inscrição preenchida – Anexo 1; 

� Documentos comprobatórios conforme item 3.3; 

� Curriculum vitae; 

 

3.6 No campo assunto do email o candidato a deverá escrever: Inscrição Edital 785/2015 Projeto 

Mulheres Rurais IFSP. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 A seleção será realizada pelos docentes membros da equipe do projeto no dia 26 de 

novembro de 2015, via análise curricular e documentação da experiência segundo 

pontuação relacionada a seguir: 

 

Documento Comprobatório Pontuação Máximo 

Certificado de participação 
em atividades acadêmicas 
e/ou culturais nos referidos 
temas 

5 20 

Carteira de Trabalho, 
Contrato ou Declaração de 
Empresa ou Escola ou 
entidade contendo 
atividades desenvolvidas nos 
temas citados 

10 20 
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Trabalhos acadêmicos e/ou 
publicações nos temas 
citados 

10 20 

Declaração de participação 
em Movimentos Sociais 
relacionados com o mundo 
rural e a reforma agrária 
assinada por membro 
representante da 
organização 

20 20 

Declaração ou documento 
oficial de trabalho 
acadêmico, profissional ou 
militante desenvolvido no 
âmbito do gênero 
relacionado com as mulheres 
rurais  

20 20 

Outros comprovantes oficiais 
que demonstrem experiência 
com os temas citados. 
 

5 20 

Total: Mínimo: 5 Máximo: 120 

 

 

4.2 A divulgação do resultado final da seleção será feita no dia 26 de novembro de 2015 

pelo Site Oficial IFSP Matão. 

4.3 O prazo para recursos será entre os dias 26 e 27 de novembro 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 A relação de compromisso entre o Projeto e a profissional caracteriza-se por contratação de 

serviços de terceiros como pessoa física, ou seja, a profissional prestará seus serviços como 
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autônoma, não caracterizando cargo ou emprego e não sendo gerado vínculo empregatício de 

qualquer natureza. 

  

5.2 A profissional poderá ter sua prestação de serviços cancelada, a qualquer tempo, pelos seguintes 

motivos: 

 a) Não cumprimento das atividades propostas pela Coordenação do Projeto; 
 b) Não apresentação de Nota Fiscal eletrônica referente à carga horária trabalhada; 
 c) a pedido da profissional; 

d) a pedido do/a professor/a responsável pelo projeto, devidamente justificado, com 
anuência do coordenador do projeto. 

5.3 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão submetidos à análise da 

Equipe executora do projeto.  

Matão, 19 de novembro de 2015. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Prof. Dr. Christiann Davis Tosta 

Diretor Geral – Câmpus Matão 
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ANEXO 1 

 

Ficha de Inscrição 

Nome:__________________________________________________________________ 

R.G: ______________________________ CPF:_________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________Nº_______ 

Bairro: ________________________________________CEP:______________-_______ 

Cidade: __________________________________________________ Estado: ________ 

Telefone: (   )_______________________  Celular (   )__________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________________ 

Conta Bancária  

Banco: ___________________Agência:_____________ Conta Corrente:________________ 

OU 

Banco:_________________ Agência:_______________ Conta Poupança:_______________ 

Variação:______________________ 

 

 

 

 


