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EDITAL VREAC N° 11/2016 

 

 

 
A Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de 

Passo Fundo torna público o presente edital, que tem por objetivo selecionar  docentes com 

interesse em atuar na equipe executora do projeto NEGÓCIO A NEGÓCIO, parceria 

entre a Fundação Universidade de Passo Fundo e o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul – SEBRAE-RS.  

 

1. DO OBJETO  
1.1 Este edital tem como objeto selecionar docentes para preenchimento de 02 (duas) 

vagas no âmbito do projeto Negócio a Negócio, mediante atendimento dos critérios, 

condições e regras estabelecidos para as inscrições, a seleção e a contratação. 

 

2 DO PROCESSO SELETIVO  

Poderão participar deste processo seletivo professores da Fundação Universidade de 

Passo Fundo que atenderem à documentação exigida no item 5 deste Edital. 

 

3 INSCRIÇÃO 

 A inscrição deverá ser efetuada por meio da entrega da documentação exigida no 

item 5 deste Edital na Divisão de Extensão. 

 3.1.1 Período  

O período de inscrição será de 15 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017.  

 3.1.2 Local da entrega da documentação necessária  

A documentação deverá ser encaminhada protocolada, contendo todos os 

documentos especificados no item 5 deste Edital, entregue pelo (a) candidato (a) até 

as 17 horas do dia 06 de janeiro de 2017, na Divisão de Extensão. 

 

4  DOS REQUISITOS 

a) Ser professor do quadro de carreira da FUPF.  

b) Possuir formação em um dos seguintes cursos de graduação: Administração, 

Ciências Contábeis e/ou Ciências Econômicas, com ênfase ou especialização na 

área de gestão.  

c) Ter experiência em Assessoria/Consultoria e/ou em outras atividades com grupos 

de empresas. 

 d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria B e disponibilidade para 

deslocamentos e viagens. 
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e) Ter disponibilidade de tempo para atuar parcialmente nos turnos da manhã e da 

tarde, de segunda a sexta-feira. 

f) Ser, preferencialmente, professor extensionista (QPEx).  

 

5 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

a) Folha de apresentação do (da) candidato (a), informando o nome, telefone e e-

mail de contato 

b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF.  

c) Cópia atualizada do Currículo Lattes (CNPq), com as informações registradas 

nos últimos cinco (05) anos.  

d) Cópia da Carteira de Habilitação, Categoria B.  

 

6 DO PROVIMENTO DE VAGAS 

Serão providas (02) duas vagas, sendo uma para tutor(a) e outra para coordenador(a) do 

projeto.  

 

7 DA REMUNERAÇÃO  

O(a) tutor(a) receberá uma carga horária de até 06 horas semanais e o(a) coordenador(a) 

até 08 horas semanais para atuar no projeto. 

 

8 DA SELEÇÃO 

Serão avaliados os requisitos, em especial o Currículo Lattes, por comissão designada 

pela Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. 

 

9 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
A publicação dos selecionados está prevista para o dia 16 de janeiro de 2017, no site da 

UPF. 

 

10 DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
As atividades do projeto serão realizadas no primeiro semestre letivo de 2017, com início 

previsto em 20 de fevereiro, estendendo-se até o mês de junho de 2017. 
 

Passo Fundo, 15 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Profª Drª Bernadete Maria Dalmolin 

Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários 
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