INCUBADORA DE AGRONEGÓCIOS DAS COOPERATIVAS, ORGANIZAÇÕES
COMUNITÁRIAS, ASSOCIAÇÕES E ASSENTAMENTOS RURAIS DO SEMIÁRIDO DA
PARAÍBA – IACOC
FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – Fundação PaqTcPB
EDITAL N° 01/2020
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
A Incubadora de Agronegócios das Cooperativas, Organizações Comunitárias,
Associações e Assentamentos Rurais do Semiárido da Paraíba – IACOC, da Fundação
Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTcPB, torna pública a abertura do processo seletivo
de bolsistas, com provimento de 07 (sete) vagas, sendo 05 (cinco) vagas para graduados
e 02 (duas) vagas para alunos de graduação, para atuar no Projeto de roteiros da
sociobiodiversidade, conforme as disposições do presente Edital.

1. APRESENTAÇÃO
Os bolsistas serão selecionados para participar de projeto para a estruturação de
roteiros da sociobiodiversidade nos Estados da Paraíba e Ceará.

2. OBJETIVOS
O presente edital tem como objetivo selecionar bolsistas graduados e graduandos
para participar de projeto para a estruturação de roteiros da sociobiodiversidade
(produtos agrícolas, artesanais e culinários) que envolvam pequenos e médios
produtores rurais e agricultores familiares das cadeias produtivas artesanais do queijo
caprino, no território do Cariri paraibano e do queijo Coalho bovino no território do Vale
de Jaguaribe cearense, visando também a harmonização do conhecimento sobre a
implementação do Selo Arte pelos atores da cadeia produtiva, além de promover
cadeias curtas de comercialização na região.

3. PÚBLICO-ALVO
3.1 Graduados em Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Zootecnia,
Gastronomia e graduações em áreas afins a Gastronomia com experiência
comprovada como chefe de cozinha;
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3.2 Alunos graduandos em Engenharia de alimentos e Engenharia Civil;

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção se dará por meio de análise de documentos e entrevista. O processo
de seleção está dividido em duas etapas. A primeira etapa da seleção possui caráter
eliminatório e será constituída por uma manifestação de interesse na qual deverão ser
realizados os seguintes procedimentos:
4.1 Preenchimento e envio do formulário padrão de inscrição. Em anexo ao Edital.
4.2 Envio dos seguintes documentos:


Para graduados – diploma de graduação ou certificado de colação de
grau e Currículo Lattes.



Para alunos graduandos – histórico escolar, horário das disciplinas
2020.1 (se não tiver o definitivo, enviar uma previsão), e ainda, para
alunos de Engenharia de alimentos – comprovante de participação em
projetos de extensão na área de lácteos, com ênfase em produtos
artesanais;

Os documentos deverão ser enviados até às 23h:59min do dia 18/03/2020 para
o endereço de E-mail: iacoc@paqtc.org.br
A avaliação da primeira etapa se baseará em critérios de elegibilidade, aqueles
que são obrigatórios para a participação da seleção, sendo estes eliminatórios.
A avaliação da segunda etapa se dará através de uma entrevista realizada com
os candidatos presencialmente, via Skype ou Hangouts (chat) via Gmail em data e
horário previamente definidos.
A comunicação dos pré-selecionados na primeira e segunda etapas será realizada
via E-mail.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento;
5.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos para a participação na Seleção Pública;
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5.3. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente por meio do envio da
documentação para o endereço de E-mail: iacoc@paqtc.org.br, a partir do dia 17 de
março até as 23h59min do dia 18 de março de 2020 (horário local);
5.3.1 Será observado rigorosamente o horário de envio das inscrições, sendo
desconsideradas sumariamente aquelas cujo horário e data ultrapassem o
estipulado neste edital;
5.3.2. Não serão aceitas inscrições por outra via ou aquelas remetidas
incompletamente.
5.4 As inscrições, bem como as demais fases do processo poderão ser prorrogadas a
critério da IACOC.

6. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
6.1. O processo seletivo será composto por Análise curricular para graduados e Análise
do histórico escolar para graduandos, de modo a atender às particularidades da VAGA
e por Entrevista a ser realizada pela Equipe de Gestão da IACOC;
6.2. Os candidatos às VAGAS serão selecionados pela Incubadora de Agronegócios das
Cooperativas, Organizações Comunitárias, Associações e Assentamentos Rurais do
Semiárido da Paraíba – IACOC e homologados por sua Coordenação Executiva.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final no processo seletivo, que será
a nota obtida na soma da pontuação da Análise curricular mais nota da entrevista para
graduados e Análise do histórico escolar mais nota da entrevista para graduandos,
considerar-se-á, para efeito de desempate:
a. O candidato graduado com maior tempo de experiência;
b. O candidato graduando com maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA);
c. Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. A classificação final será por ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos
na Análise curricular mais nota da entrevista para graduados e Análise do histórico
escolar mais nota da entrevista para graduandos;
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8.2. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 26/03/2020, no site
http://www.iacoc.org.br.

9. DAS BOLSAS
9.1. As bolsas utilizadas no âmbito deste Edital estão definidas no Programa de Bolsas
da Fundação PaqTcPB, Bolsa de Curta Duração, Iniciação Tecnológica e Desenvolvimento
Tecnológico, limitadas ao valor e duração conforme segue:
VAGAS graduados: Bolsa BLD – DT, 3 meses de duração, dedicação de 40 horas
semanais, no valor mensal de R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais);
VAGAS graduandos: Bolsa BLD – IT, 3 meses de duração, dedicação de 20 horas
semanais, no valor mensal de R$ 500,00 – (quinhentos reais);

10. DO TERMO DE COMPROMISSO
10.1. A convocação para assinatura do Termo de Compromisso e/ou Termo de
Concessão de Bolsa obedecerá à ordem de classificação dos candidatos e dar-se-á por
meio de contato telefônico (conforme os dados curriculares) com cada inscrito
selecionado;
10.2. A lista dos candidatos selecionados e classificados nas 5 primeiras colocações para
graduados e 2 primeiras colocações para graduandos e a data para assinatura do Termo
de Compromisso e/ou Termo de Concessão de Bolsa serão divulgadas no site
www.iacoc.com.br;
10.3. O candidato que no prazo de 02 (dois) dias úteis não atender à convocação de que
trata o item anterior será considerado desistente;
10.4. O início das atividades está previsto para abril de 2020;
10.5. No caso do candidato convocado não comparecer para ocupar a vaga no prazo
máximo de 02 (dois) dias, será considerado desistente, e será convocado o candidato
classificado em posição subsequente;
10.6. A participação e classificação no processo seletivo não implicam em
obrigatoriedade de contratação por parte da Fundação PaqTcPB assim como não gera
nenhum vínculo empregatício;
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10.7. O número de vagas poderá não ser totalmente preenchido, caso a Comissão de
Organização e Avaliação julgue que os candidatos não possuam perfil, rendimento e ou
dedicação necessários para assumir as atribuições das VAGAS;
10.8. A aprovação do candidato no processo gera apenas a expectativa de Outorga de
Bolsa.

11. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Atividades

Datas

Lançamento do Edital

17/03/2020

Período de inscrições

17/03/2020 a 18/03/2020

Primeira etapa – Avaliação curricular e

19/03/2020

documental
Divulgação preliminar
Segunda etapa – Entrevista

20/03/2020
21/03/2020 e 23/03/2020

Divulgação do resultado

24/03/2020

Interposição de Recursos

25/03/2020

Resultado final – Convocação

26/03/2020

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Caso o candidato tenha justificativa para contestar o resultado, poderá apresentar
recurso a Incubadora de Agronegócios das Cooperativas, Organizações Comunitárias,
Associações e Assentamentos Rurais do Semiárido da Paraíba – IACOC, por e-mail
(iacoc@paqtc.org.br).
12.2. As respostas aos pedidos de reconsideração serão disponibilizadas junto ao
resultado definitivo, no site da IACOC, www.iacoc.org.br;
12.3. Não serão considerados pedidos de reconsideração interpostos fora do prazo ou
de forma distinta da estabelecida neste Edital.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo
seletivo contidas neste edital;
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13.2. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento no site da IACOC,
www.iacoc.org.br, das etapas do processo seletivo;
13.3. Este processo seletivo terá validade de 3 (três) meses, a contar da data de
assinatura do termo de aceite de bolsa, podendo ser prorrogado por períodos
subsequentes a critério da IACOC e conforme necessidade para execução do projeto;
13.4. Os candidatos aprovados fora do número de vagas comporão cadastro reserva,
sendo convocados na rigorosa ordem de classificação, em caso de surgir vaga durante
o prazo de validade deste Processo Seletivo;
13.6. A qualquer tempo, o presente Processo Seletivo poderá ser transferido, revogado
ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Coordenação Executiva
da IACOC ou da Fundação PaqTcPB, seja por motivo de interesse público ou exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou
reclamação de qualquer natureza;
13.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito,
circunstância que será mencionada em Edital próprio e específico ou aviso a ser
publicado no site da IACOC, www.iacoc.org.br;
13.8. Alterações nas regras deste edital só poderão ser feitas por outro edital.

Campina Grande – PB, 17 de março de 2020.

Mônica Tejo Cavalcanti
Coordenadora geral IACOC
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